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Kapittel 1 Introduksjon
Det elektromagnetiske spekteret som krigføringsdomene
Det elektromagnetiske spekteret (EMS) på vår planet har i løpet av det siste århundre endret seg fra å
være dominert av naturlige fenomener som sollys, kosmisk bakgrunnsstråling og radiobølger fra
lynnedslag, til å være dominert av menneske genererte signaler. Både i den sivile og i den militære
verden har betydningen (og ikke minst avhengigheten) av systemer som utnytter EMS blitt såpass stor
at vi ikke lenger klarer oss uten slike systemer. Hjemme har nesten alle tatt i bruk mobiltelefon og
trådløst nettverk og “Internet-of-Things” kommer med stormskritt. I operasjonene i Afghanistan blir
styrkene konfrontert med improviserte veibomber som detoneres ved hjelp av elektromagnetiske
signaler. Et stadig voksende antall sivile, kommersielle og militære brukere av EMS gjør at det blir
avgjørende for fremtidige militæroperasjoner å skaffe seg full oversikt for å kunne utøve kontroll over
EMS. Effektiv utnyttelse av militærmakt forutsetter kontroll med EMS. EMS bør derfor opphøyes til å
være et eget domene i krigføring, det elektromagnetiske domenet (EMD). Å være i stand til å utøve
kontroll med EMD er helt avgjørende i et konfliktområde, siden våre innsatsstyrker forutsetter å kunne
bruke/utnytte EMD i sine operasjoner.

Fragmentering av EK kompetanse
Fokus på fellesoperasjoner og kompetanse på tvers av forsvarsgrener er viktig for å kunne møte
fremtidens utfordringer med tanke på militær utnyttelse av EMS. Elektronisk krigføring (EK) er et lite
fagfelt i Norge. EK-utstyr her til lands er stort sett knyttet til våpenplattformer som jagerfly og fregatt,
og har plattformbeskyttelse som hovedoppgave. Personellet som jobber med EK til daglig arbeider
mest innenfor bruk og vedlikehold av plattformutstyr, selv om det finnes unntak (eksempelvis
Forsvaret EK Støttesenter og EK-kompaniet i Hæren). Kompetanse om EK er derfor ofte
plattformrelatert og styres av den enkelte forsvarsgren. Kun få ansatte har overblikk og kunnskap om
felles EK-operasjoner på tvers av forsvarsgrenene. I tillegg har flere omorganiseringer og
nedskjæringsrunder bidratt til en videre redusering av fellesfokuset innenfor EK gjennom bortfall av
dedikerte stabsstillinger. Andre steder er antallet EK-relaterte stillinger kommet under den kritiske
massen nødvendig for å opprettholde helhetlig kompetanse. Mangel på en entydig doktrine har også
ført til feiloppfatningen at elektronisk krigføring er en del av etterretningsfagfeltet.
Situasjonen er ikke mye bedre i norsk forsvarsindustri. Få bedrifter i Norge har kompetanse innenfor
EK eller leverer EK-relatert utstyr til Forsvaret. Ofte er kompetansen i disse bedriftene knyttet til
enkeltpersoner og enkeltleveranser. Bedriftens samlede kunnskap om EK forvitrer fort når nye EKrelaterte kontrakter uteblir.

Behov for en visjon
Økt bruk og kompleksitet av systemer som utnytter EMS krever langsiktig planlegging på
fellesoperasjonsnivå. Ukoordinert bruk av enkeltsystemer kan ha ødeleggende konsekvenser for andre
systemer. Elektromagnetisk energi stopper ikke ved teiggrensen. I et nettverksbasert forsvar er
utveksling av informasjon mellom ulike systemer på tvers av forsvarsgrener en viktig forutsetning.
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Opprettelsen av Cyberforsvaret som en egen forsvarsgren krever en nærmere avklaring om forholdet
mellom cyberoperasjoner og elektronisk krigføring.
I tillegg til planlegging av fellesoperasjoner bør planlegging av materiellanskaffelser og dermed effektiv
utnyttelse av et begrenset forsvarsbudsjett ha en høy prioritet. Unødvendig overlapp i kapasitet
mellom forsvarsgrener må unngås, mens samarbeid på tvers bør stimuleres.

EK Visjon 2025
Langsiktig planlegging av elektronisk krigføring i Norge kan ikke skje uten at det ligger en visjon om
fremtiden til grunn. En slik visjon bør omfatte operasjoner, organisasjon, teknologi og industri. Dette
dokumentet beskriver en visjon for elektronisk krigføring i det norske Forsvaret i år 2025. Valgt
tidshorisont er langt nok i fremtiden til å kunne støtte langsiktig planlegging, men gir samtidig mulighet
til å basere seg på dagens konkrete situasjon innen EK. Visjonen er utarbeidet av Association of Old
Crows (AOC) Arctic Roost og gjenspeiler ikke nødvendigvis offisielle planer og politikk fra Forsvaret
eller forsvarsindustri.
Målgruppen for visjonsdokumentet er først og fremst medlemmene i foreningen, andre EKinteresserte i Norge, og andre som har interesse av et helhetlig og effektivt forsvar.
Dokumentet begynner med en beskrivelse av dagens situasjon i Forvaret, for så å gi et innblikk i mulige
militæroperasjonen i år 2025. Deretter følger en forutsigelse om bruk av det elektromagnetiske
spekteret i 2025, samt en analyse av teknologitrender relatert til EK. Videre beskrives forholdet mellom
cyber og EK i et eget kapittel. Visjonen oppsummeres i et kapittel om EK i Forsvaret anno 2025 og et
kapittel om satsingsområder innen EK for norsk industri. Til slutt følger en rekke anbefalinger om
hvordan visjonen kan virkeliggjøres.

Om AOC Arctic Roost
AOC er en verdensomspennende forening for fagfolk innenfor elektronisk krigføring og teller mer enn
13.000 medlemmer på verdensbasis. Den norske underavdelingen til AOC heter Arctic Roost og ble
etablert i 1990. Arctic Roost samler fageksperter og EK-interesserte fra Forsvaret og industri i Norge.
Avdelingen har bl.a. som formål “å fremme utvekslingen av informasjon og meninger innenfor
fagområdene Elektronisk Krigføring (EK) og Informasjonsoperasjoner (IO)”. Dermed er AOC Arctic
Roost i en unik posisjon til å kunne samle fragmentert kunnskap og bidra til økt kompetanse innen EK
i Norge, på tvers av Forsvaret og Industrien.
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Kapittel 2 EK i Forsvaret i dag
Elektronisk Krigføring i Forsvaret per i dag
Forsvaret i Norge har per i dag ikke fullt ut identifisert det elektromagnetiske spekter (EMS) som et
krigføringsdomene som må utnyttes, beherskes, påvirkes og domineres som en integrert del av alle
militære operasjoner. Dette gjenspeiles i måten EK prioriteres, integreres og organiseres i utdanning,
trening og operasjoner. EK i det norske forsvaret mangler en enhetlig overbygning. Den eksisterende
løsningen, medfører at EK håndteres internt i hver av forsvarsgrenene (Hær, Sjø og Luft, da
Heimevernet ikke har organisk EK), noe som medfører at Forsvaret ikke har en enhetlig tilnærming til
operasjoner i EMS. I tillegg er utnyttelse av EK-kapasiteter meget forskjellig i forsvarsgrenene.

(foto: Forsvaret/Hærens våpenskole)

Fellesoperativt nivå
Fellesoperativt Hovedkvarter (FOH), hadde frem til 2009 en etablert Joint Electronic Warfare
Coordination Cell (JEWCC), som var bemannet av en kadre bestående av en enkelt
stabsoffiser/fagoffiser EK. I forbindelse med nedleggelse av Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOHK)
på Jåttå og kommandooverføring til det nye Fellesoperative Hovedkvarter (FOH) på Reitan, ble hele
Informasjons Operasjons (InfoOps) seksjonen, herunder JEWCC nedlagt. Dette medfører at EK ikke
lengre blir integrert i fellesoperasjoner, og at parallelle operasjoner i EMS, til støtte for operasjoner i
de tradisjonelle domenene land, sjø og luft ikke blir vurdert, ei heller utnyttet.
Nedleggelsen av FOH sin organiske EK celle, kom for Forsvaret, på det mest kritiske tidspunktet som
var mulig. Dette begrunnes med at det i samme periode var en betydelig økning i behov for og
utnyttelse av EK i Forsvarets pågående (felles-) operasjoner i Afghanistan, spesielt innen «Counter RCIED Electronic Warfare» (CREW).
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Luftforsvaret
General Inspektøren for Luftforsvaret (GIL) har i sin organisasjon Forsvarets EK Støttesenter (FEKS),
som er en fellesressurs. FEKS sin rolle i Forsvaret, favner ansvar for drift og vedlikehold av nasjonens
EK databaser, herunder på vegne av Forsvarsstaben (FST), å representere Norge i NATO-, Bi- og
multilaterale fora og forestå de daglige forpliktelser knyttet til samvirke i alliansen og mot
samarbeidsnasjoner. FEKS er en forutsetning for mye av EK aksjoner og operasjoner i både
fredsoperativ drift, men og for Forsvarets mange operasjoner utenfor Norsk territorialgrense.

(foto: Luftforsvaret)

Luftforsvarets operative (flygende) EK-kapasiteter, kan i grovt deles mellom spesialiserte EKkapasiteter og «generelle brukere». Luftforsvarets 717 skvadron utgjør i stort det spesialiserte miljøet.
717 skv er fokusert mot innhenting (deteksjon, identifisering og lokalisering) av parameter for å øke
plattformbeskyttelse for andre flygende og seilende operative enheter i Forsvaret, men også bidra med
situasjonsforståelse og trussel identifisering for offensiv bruk. Videre har 717 skv en offensiv rolle tett
knyttet til opprettelse og vedlikehold av luftherredømme gjennom jamming av luft-til-luft og bakketil-luft våpensystemer. 717 skv sine EK-kapasiteter ligger primært i radar-segmentet av EMS, med fokus
på radardeteksjon og målfølging, samt missil søke- og styringssystemer (aktive søkehoder). I tillegg til
de spesialiserte EK-kapasitetene, innehar alle Luftforsvarets flygende plattformer EK-kapasiteter. Disse
er fokusert mot plattform beskyttelse, og innehar både deteksjon, identifikasjon og varslingskapasitet
som knyttes mot EK-motmidler (jamming/chaff/flare). EK-baserte motmidler for flygende plattformer
omfatter mulighet for automatisert respons, så vel som manuell styring.
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Luftforsvarets evne til å beskytte sine operative kapasiteter med robuste og integrerte EK systemer, er
en forutsetning for å kunne levere andre påvirkningskapasiteter, herunder ISR, kinetisk påvirkning
(”hard kill”), tilstedeværelse/avskrekking, med flere.

Sjøforsvaret
I Sjøforsvaret er EK per i dag fokusert mot radar. Dette innebærer at EK sensorene er fokusert mot
deteksjon, identifikasjon og lokalisering av andre aktørers radarer. I likhet med Luftforsvaret er de
elektroniske mottiltakene i Sjøforsvaret innrettet for plattformbeskyttelse (chaff/flare). I Sjøforsvaret
er det kun de største fartøyklassene som har bemannede EK sensorer, heri bemannet av spesielt trenet
personell som har dette som sin primære oppgave. Dette er knyttet mot grunnleggende utfordringer
som plass om bord i fartøyet til dedikert personell for å fylle rollen. Videre er Sjøforsvaret sitt fokus at
den totale EK sensor kapasiteten som leveres av de største fartøyklassene skal være robuste nok til å
støtte en større fartøygruppe (sammensatt maritim stridsgruppe bestående av fregatter og korvetter
primært, men med mulighet for å utvide styrkebidraget med andre spesialist fartøy, herunder
minejakt/minesveip eller landgangsfartøy).

(foto: Sjøforsvaret)

Hæren
I Hæren var EK kun et spesialistfag frem til 2007. Da endret trusselbildet seg i Afghanistan, fordi Taliban
og andre anti-vestlige aktører i Afghanistan endret taktikk og i større grad tok i bruk fjernstyrte
veibomber (Radio Controlled Improvised Explosive Devices (RC-IED)). Dette krevde at Hæren og
Forsvaret måtte tenke nytt rundt plattformbeskyttelse. Løsningen på det som ble oppfattet som en ny
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trussel var å finne i EK, og spesielt i jamming. Trusselen RC-IED er i seg selv ikke ny, og EK miljøet i
Hæren var kjent med utfordringene fra Forsvartes tidligere operasjoner i Libanon (UNIFIL) og Irak
(Operation Iraqi Freedom), for å nevne noen. I 2007 anskaffet Forsvaret et antall RC-IED jammere og
EK ble et «alle manns» fag, og noe alle hadde et forhold til. Forsvarets kapasiteter for
plattform/styrkebeskyttelse av operasjoner i landdomenet er å regne som en fellesressurs, da
kapasiteten utnyttes av alle forsvarsgrener (Hær, Sjø, Luft og HV), samt fellesavdelinger (f.eks. FSAN,
FLO mfl.).

(foto: Forsvaret)

Hæren har i likhet med Luftforsvaret et spesialisert EK miljø. Elektronisk krigførings kompani (EKKP) er
organisk plassert i Etterretningsbataljonen (EBn), og er en stor bidragsyter til Brigade NORD sin
feltetterretnings kapasitet. EKKP er det EK-miljøet i Forsvaret som har hatt lengst sammenhengende
engasjement utenlands og belastningen på avdelingen har siden operasjonen i Kosovo (1999) vært
betydelig. Hærens EKKP i motsetning til Sjøforsvaret og Luftforsvaret, er spesialisert mot
kommunikasjon, og skal favne både sensor og offensive kapasiteter. Sensorene skal ha evne til
deteksjon, identifikasjon og lokalisering av kommunikasjons noder i et stridsfelt, og skal kunne
benyttes til etterretningsformål så vel som til støtte til offensive operasjoner i EMS, herunder
målfølging under jamming og vurdere jamming og/eller bruk av kinetisk energi sin effektivitet mot
kommunikasjonsnodene. De offensive kapasitetene til EKKP skal kunne nedgradere en fiendtlig aktørs
evne til kommunikasjon innen et tilmålt område. Kapasiteten innehar og mulighet for å støtte
fellesoperativt nivå i Militære Informasjonsoperasjoner (Mil Info Ops), gjennom å fungere som en
mobil radiostasjon for innen et gitt område å fremme «vårt budskap». Hærens offensive EK kapasitet
har gjennom de siste årene blitt nedprioritert i en slik grad at kompetansen er borte og materiellet er
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satt på lager. Dette skyldes delvis fokuset og belastningen Afghanistan operasjonen har påført miljøet,
men òg økonomisk prioritering internt i Hæren.

Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) innehar ingen direkte rolle i utøvelse av EK operasjoner, men har en
meget viktig indirekte rolle. FFI støtter Forsvaret med betydelig forskning og utvikling. Resultatene
programmeres inn i EK-teknologien som nyttes hver dag i Forsvarets operasjoner i inn- og utland. I de
operasjonene som har lengre varighet (måneder og år) bidrar FFI med løpende oppdaterte
forskningsresultat til operasjonen(e). Samspillet mellom Forsvarets enheter og FFI i forhold til løpende
forskningsstøtte til operasjoner har økt jevnt og betydelig siden Forsvaret begynte å stille
avdelingssystemer og ikke bare enkeltmenn til operasjonene utenlands. Forsvarets EK-miljø er helt
avhengig av kompetansen som FFI har opparbeidet, samt forskningsstøtten de gir i forbindelse med
test og evaluering. FFI er således også helt avhengig av Forsvarets EK-miljøer og aktivitet for å
opprettholde og utvikle kompetansen.

(foto: FFI)
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Kapittel 3 Forsvarets operasjoner i
2025
Prediksjon for fremtiden - kompleksitet
Ingen kan med sikkerhet forutse hva fremtiden bringer. Gjennom historien er mange lands forsvar og
politiske ledelse blitt rettmessig beskyldt for å organisere, utruste og trene sine militære styrker for å
kunne vinne ”forrige” hendelse, krise eller krig. Dette har også vært gyldig for innretning av det norske
forsvaret. Fremgangsmåten med å analysere tidligere kriger, kriser og hendelser vil fortsatt være gyldig
for å identifisere fremtidig innretning av et lands utøvende maktapparat, men analysen må i større
grad ha som mål å identifisere svakheter, som fremtidens fiendtlige aktører vil søke å utnytte.
Historien fra 1990-tallet og frem til i dag identifiserer en trend i utviklingen av krig/konflikt. Fra en
bipolar verden (den Kalde krigen), via konflikter langs NATOs ytre grense (Balkan), til post-9/11 (global
terrorisme/opprørsbekjempelse) og operasjoner globalt. Trenden i det som er et kort tidsløp i historisk
perspektiv er at vi har beveget oss fra krig/konflikt der Forsvaret stod ovenfor en militær fiende med
kjente strukturer og et stridsfelt som var forbeholdt de aktivt stridende, til et meget komplekst
stridsmiljø. Det moderne stridsmiljøet slik det fremstår i Afghanistan, består av et utall forskjellige
aktører som alle har sine agendaer, målsettinger og løsninger for Afghanistan og landets innbyggere.
Under følger en kort og men ikke utfyllende liste over aktører, klassifisert etter rolle/funksjon/mandat
i en moderne konflikt:


Multinasjonal militær styrke.



Lokale nasjonale myndigheter, heri direktorater, sikkerhetsstyrker, lokal administrasjon mfl.



Internasjonale organisasjoner (IOs), herunder FN med sine under organisasjoner som UNICEF,
UNDP, mfl. og Internasjonale Røde Kors (ICRC), Human Rights Watch m.fl.



Statlige organisasjoner (GOs), f.eks. USAID, NORAD mfl.



Ikke-statlige organisasjoner (NGOs), f.eks. Leger Uten Grenser, Norsk Folkehjelp mfl.



Kommersielle aktører, herunder sikkerhetsstyrker, næringsliv knyttet til gjenoppbygging og
næringsutvikling.



Lokalbefolkningen (sivile) som lever midt i et moderne stridsfelt. Dette er den mest
utfordrende gruppen å forholde seg til, da den sjelden publiserer sine valg av innretning og
lojalitet.



Tilstøtende nøytrale nasjoner eller selvstendige områder som ikke skal påvirkes av striden.

Det er lite som tyder på at trenden med et økende antall aktive aktører vil reverseres, og sett i et EK
perspektiv, bør volumet i både aktivitet og antallet aktører som nytter EMS være viktige faktorer i valg
av innretning for fremtiden. Enkelt kan utfordringene for fremtidens EK visualiseres som følger:
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Antall
aktive
aktører
Afghanistan
2011
Forventet
total krig
mellom
NATO og
WP

”Vennlige aktører” (NGO, IO, GO m.fl)

Aktiv
bruk av
EMS

Nøytrale aktører (Sivile brukere)
Fienden (Taliban, kriminelle, IED-netverk)
Allierte (ANSF, NATO, CF)

(kilde: Arctic Roost)

I tillegg til økning i antallet aktive aktører i «det moderne stridsfeltet», så har det gjennomsnittlige
menneskets mulighet og kultur hva angår bruk og avhengighet av det elektromagnetiske spekter (EMS)
endret seg betydelig i den samme perioden. Dette favner navigasjon, kommunikasjon og lett
tilgjengelige våpensystemer (herunder laser og infrarøde markeringsmidler).

Prediksjon for fremtiden – geografisk utnyttelse
Endringene i forholdet til Russland etter annekteringen av Krim-halvøyen og påfølgende politisk
isolasjon, samt justert fokus mot egen bakgård etter mange år med «out of area» krigsoperasjoner,
har igjen satt fokus på territorielt forsvar av Norge. Holdningen, både i Forsvaret og befolkningen,
viser en stadig økende aksept for bruk av Forsvaret som sikkerhetspolitisk virkemiddel både nasjonalt
og internasjonalt. Forsvarets rasjonale inkluderer å sikre norske interesser langt borte fra eget
territorium (globalt). Videre er det slik at de store reduksjonene i Forsvarets bemanning og det stadig
økende behovet for tung teknologi, er i ferd med å viske bort bruk av vernepliktig personell til fordel
for økt profesjonalisering. Den økte profesjonaliseringen medfører at det blir en lavere politisk
terskel for å anvende norsk militærmakt, noe som er identifisert gjennom operasjonene i
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Afghanistan, Libya og Syria, der Forsvaret deltar mye tidligere, enn det norske politikere har vært
komfortable med gjennom 1990-tallet.

(foto: Sjøforsvaret)

Dette er en trend som trolig ikke vil snu, men heller stagnere til Forsvaret er rekondisjonert etter de
siste års operasjoner. Betydningen av dette i perspektivet 2025 innebærer for Forsvaret at norsk
militærmakt vil bli benyttet globalt, med tilsvarende belastning og kapasiteter som i dag. En utfordring
som det norske forsvaret har i forbindelse med norske politikeres anvendelse av norsk militærmakt i
et globalt perspektiv, er uklarhet knyttet til strategisk samarbeid. I kort innebærer dette at selv om vi
har et alliansefokusert forsvar (NATO), så kan ikke det norske forsvaret tillate seg å ikke vedlikeholde
alle nisjekapasiteter. Bakgrunnen for dette er den politiske ambisjonen knyttet til FN-ledede
operasjoner, og da spesielt FN operasjoner som gjennomføres av andre enn NATO/EU/PfP som
regionale aktører.

Utvidede oppgaver etter "22/7"
Nasjonalt vil "22/7" påvirke innretning av Forsvaret, trolig innen organisering, tilgjengelighet og
teknologi. Justert innretning i forhold til nasjonal innsats vil trolig ikke erstatte dagens globale
ambisjoner, men komme som et tillegg. Politiets fremtidige terskel for å anmode om bistand fra
Forsvaret vil trolig bli lavere. Dette fordi hendelser som "22/7" krever en mer militær tilnærming i
hendelseshåndteringsfasen, enn det politiet organisk har. Dette gjelder i første rekke nisje- eller
spesialkapasiteter, herunder EK. Norge er for lite til å ha etater som har konkurrerende eller parallelle
kompetansemiljøer, herunder utvikling, anskaffelse og operativ anvendelse. Økt samkjøring og en
mulig økt tilpassing av Forsvaret, rettet mot støtte til det sivile samfunn, vil kreve politisk endring,
herunder nye eller tilpassede retningslinjer for anvendelse av militære kapasiteter rettet mot norske
statsborgere, eller andre aktører i norsk territorium.
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(kilde: VG)

Teknologisk dimensjon
Forsvarets operasjoner blir stadig mer teknologisk krevende, dette gjelder evne til å utøve kommando
og kontroll (K2), herunder samordning og samvirke av sensor- og våpenplattformer fra forskjellige
forsvarsgrener. I tillegg er det et økende behov for informasjon om alle aspekter som kan påvirke
operasjonsområdet (geografi, demografi, teknologi med mer). Trenden innen sensorsystemer er
økende dekning og oppløselighet, i tillegg til distribusjon av nær sanntids resultater til et stadig økende
brukermiljø (nivå uavhengig). Økt teknologibruk og krav til tilgjengelighet, medfører økt behov for
tilgjengelighet i det elektromagnetiske spekter (EMS). Trenden innen økt bruk og avhengighet av
teknologi, er ikke avgrenset til militærmakten, men er like gyldig for alle samfunnsaktører, ned til det
enkelte mennesket. Dette stiller store krav til spektrum forståelse, og hvordan forskjellige aktører
nyttiggjør seg av EMS.
Den teknologiske dimensjonen, herunder tilgjengelighet på EMS, vil påvirke utvikling og anvendelse av
militærmakt i det norske Forsvaret i 2025. Dette fordrer at Forsvaret har kapasiteter til å kontrollere
EMS effektivt. Effektiv EMS kontroll innebærer i denne sammenheng deteksjon, klassifisering,
identifikasjon og lokalisering av aktører i EMS, men og mulighet og evne til å nekte aktører den
tilgangen på EMS.
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Kapittel 4 Elektromagnetisk spektrum i
2025
Introduksjon
Det elektromagnetiske spekteret har vært utnyttet siden Heinrich Rudolph Hertz i 1887 beviste ved
praktiske forsøk å kunne trådløst overføre energi fra en sender og til en mottaker. Dette forsøket
beviste antakelsene som Maxwell og Faraday tidligere hadde fremsatt. Det var mange som på 1890
tallet eksperimenterte med radioen. Guglielmo Marconi var den mest kjente og i 1901 åpnet han den
første transatlantiske forbindelsen via radio. 113 år har gått og utnyttelsen av det elektromagnetiske
spektrumet har blitt bare større og større med årene. Denne utviklingen er fortsatt akselererende.

(kilde: Lawrence Berkeley National Laboratory)

Figuren over viser bruksmessig grov inndeling av det elektromagnetiske spekter. Øvre halvdel viser
inndeling basert på bølgelengde relatert til fysiske størrelser. I midten vises en grovinndeling med
navngiving av frekvensområdene. Nedre halvdel viser frekvensinndeling med eksempler på bruk av de
enkelte delene av frekvensspekteret. Denne grovinndelingen er fornuftig.

Bruken av frekvensspekteret
Bruken av det elektromagnetiske spekteret kunne tidligere ses på som frekvensmessig delt inn i
kommunikasjon, radar, IR/UV frekvensbånd osv. Denne oppdelingen er ikke lenger hensiktsmessig da
det er frekvensmessig overlapp spesielt mellom kommunikasjon og radar. Det er derfor bedre i
fremtiden å se funksjonsmessig på bruken av domenet.
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Egenskapene til det elektromagnetiske spekteret
Egenskapene til det elektromagnetiske spekteret er vidt forskjellig avhengig av hvilken del av spekteret
som betraktes. Det nederste delen VLF/LF/MF/HF har egenskaper som gjør at det kan utnyttes til
langdistansekommunikasjon. Ulempen er at det her kan være trangt om plassen, mye støy både
atmosfærisk og fra andre signalkilder. VHF har egenskaper som kan utnyttes til kommunikasjon på
mellomdistanse. UHF har egenskaper som kan utnyttes til frisiktskommunikasjon samt via flerbaner.
Den lavere del av SHF området kan utnyttes som UHF. Fra midten og oppover (10GHz og oppover) er
det påvirkelig av vær (regn, slaps, snø), absorpsjon fra gasser (eksempel vanndamp H2O), samt
Rayleighspredning fra molekyler i atmosfæren, spesielt i det synlige og UV-området. Transmisjonstapet
øker også kraftig med økende frekvens i fra midtre del av SHF området. Heldigvis finnes det noen
«vinduer» i spektret som kan utnyttes. Dette gjelder spesielt når en kommer opp i frekvensområdene
for IR, synlig lys og UV. I IR og det synlige området er det spesielt CO2 og vanndamp som står for mye
av absorpsjonen, mens ozon er en viktig absorbator i UV-området.
Til gjengjeld er diffraksjon et mye mindre problem ved høyere frekvenser, og det er mulig å produsere
kompakte systemer der sendere kan fokusere en betydelig andel av den utsendte strålingen direkte
mot et mål, spesielt ved bruk av laserbasert teknologi, og mottakerne kan være ekstremt selektive
vinkelmessig. Kombinert med de tidligere nevnte transmisjonsvinduene, gjør dette det mulig å
konstruere kompakte lyskilder med små effektbehov som kan plassere relativt stor effekttetthet på et
gitt mål, og det er også mulig å produsere systemer som opererer på de samme bølgelengdene uten å
interferere. Av den grunn vil typisk ikke Post- og teletilsynet drive med frekvensallokering i disse
områdene. Det finnes imidlertid regler som regulerer bruk av disse frekvensene, både på grunn av
risiko for direkte skader (spesielt øyeskader) og enkelte typer interferens (som for eksempel regulering
av belysning på biler og lignende) som indirekte kan indusere skader eller farlige situasjoner.
I tillegg er naturlig termisk egenstråling fra kilder ved normale temperaturer maksimal rundt spesielt
IR- og det synlige spektralområdet. Den er forholdsvis lett å detektere med tilgjengelig teknologi. I
tillegg har solen, som er den klart viktigste strålingskilden på (eller i nærheten av) jorden, noe som
muliggjør bruk av passive detektorer for å se på objekter i naturen på dagtid.
I det nære infrarøde området finnes det signalbærere med ekstremt lave tap i form av optiske fibre.
Dette muliggjør forflytting av ekstremt store datamengder over store avstander, men dette blir ikke
behandlet videre her.
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Tildelte frekvenser i området 3kHz til 300GHz (kilde: PT)

Frekvenstildeling
Frekvenstildeling er et problemområde. Spesielt innenfor mobil kommunikasjon har
frekvensauksjoner blitt benyttet som tildelingsmetode. Operatører som har tilstrekkelige
økonomiske muskler vil vinne auksjonene, og som krever dette tilbake fra kundene over tid. Dette
kan medføre at frekvensbruk til diverse samfunnsnyttige formål kan bli skviset ut.

Harmonisering på verdensbasis av frekvensbånd.
I dag er verden inndelt i tre ITU (International Tele Union) soner. Dette medfører at frekvensbånd
avsatt til eksempel mobil kommunikasjon vil kunne være plassert på forskjellige steder på
frekvensskalaen i de forskjellige ITU sonene. Her kan tildelingen også variere fra land til land innenfor
samme sone. Eksempel på divergens på dette området er 4G tildelinger som gjorde at tidlige
modeller med 4G ikke kunne brukes i Norge. Denne harmoniseringen bør være foretatt innen 5G blir
introdusert dvs. før 2020.
Figuren over viser frekvensinndeling i Norge ved utgangen av 2013. Norge er en del av ITU sone 1 så
mesteparten av frekvensdelingen er bestemt via internasjonale fora og avtaler. Ser man på figuren er
det områder som ensfargede, det vil si tildelt til en tjeneste eller aktør. Andre områder er inndelt i flere
felter med primær og sekundær status. Tildelingen har i tidligere tider vært av statisk karakter dvs. at
bestemte tjenester som benyttet på forhånd godkjente emisjoner fikk tildelt sine ofte eksklusive
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frekvensområder. I dag tildeles en del av frekvensområdene via auksjoner basert på teknologi nøytral
utnyttelse av områdene. PT setter rammebetingelser i form av effekt og båndbredde bruk, mens det
er vinneren av auksjonen som bestemmer detaljene. En vinner av en auksjon vil som oftest få tildelt
frekvensområdet i hele kongeriket Norge med mulige restriksjoner i nærheten av naboland. Som en
ser i figuren over er frekvensdomenet veldig fragmentert grunnet statisk tildeling. Figuren sier
ingenting om hyppigheten i bruken av de tildelte frekvensområdene. En statisk tildeling kan både
blokkere tilgang for flere aktører samt gi lav utnyttelsesgrad i forhold til dynamisk tildeling.
Det er sivile aktører som kjemper om disse tildelingene. Eksempel på slike aktører er innenfor
områdene radio og TV bransjen, mobil kommunikasjon (både tale og data).

Gjenbruk av det elektromagnetiske spekteret
Det elektromagnetiske spekteret gjenbrukes av aktørene eksempelvis i mobile
kommunikasjonssystemer. Dette gjøres med å dele opp dekningsområdet geografisk i celler (som en
bikube) og tilpasse effektnivået til størrelsen på cellene, slik at avstanden mellom basestasjonene på
samme frekvens er tilstrekkelig til at interferensnivået fra andre basestasjoner er tolererbar for den
mobile brukeren. På denne måten kan man også tilpasse kapasiteten etter behovet i de forskjellige
geografiske områdene.

Flerbruk av det elektromagnetiske spekteret
I år 2025 vil det for lengst være knapphet på frekvensressurser i det elektromagnetiske spektrum
dersom tildelingen skal være statisk dvs. kontinuerlig tildeling uten tanke på tidsmessig deling med
andre tjenester når en selv ikke benytter tildelingen. Lenge har man benyttet en tildeling til aktører
som har fått tildelt frekvensområder med primær eller sekundær status, der de med sekundær status
kun kan benytte frekvensen når primær aktør ikke gjør det. Dette er nok et oversiktlig system sett fra
regulerende myndighets side når de er få aktører inne i bildet. Når det blir mange aktører må man ty
til andre prinsipper. Kognitiv radio er en måte for flerbruk av det elektromagnetiske spekteret. I ITU
har man foreløpig kommet til konklusjonen at man ikke vil inkludere bestemmelser om dette i
radioreglementet nå, men at det hører bedre hjemme inn under det fortløpende studiearbeidet i ITUR.
Kognitiv kommunikasjon vil definitivt bli mye benyttet i 2025. Her tildeles mange tjenester samme
frekvensbåndet og så må de forskjellige aktørene monitorere spekteret og finne frekvensluker som de
kan benytte uten at de forstyrrer primære tjenester i nevneverdig grad. I kognitiv kommunikasjon
fortsetter monitoreringen av frekvensspekteret hele tiden for å oppnå optimal bruk av dette. Mange
aktører har krav om å levere bestemte tjenestekvaliteter til sine kunder. Dette er også med på å
prioritere tildeling og bruk av frekvensområdene. For militære aktører vil kognitiv kommunikasjon i
2025 være nyttig for å utnytte frekvensressursene bedre, spesielt når flere partnere er tilstede i
konfliktområdet.
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Interferens og uvettig bruk av frekvensområder
Elektromagnetiske forstyrrelser og støy er et kraftig økende problem spesielt i urbane strøk. De
opptrer mest i HF og VHF/UHF områdene. Kildene kan være både kraftige og dekke store
frekvensområder. Hver for seg er kildene sjelden kraftige nok til å skape problemer for
kommunikasjon og EK, men summen av disse vil redusere evnen til å kommunisere, samt evnen til å
avlytte og ekstrahere informasjon. Kildene til forstyrrelsene kan være mange. Det kan være
elektromagnetisk emisjon fra trådbunnede kommunikasjons systemer (eks. PLC), TV (eksempel
Plasma TV-er), strømforsyninger, elektromotorer, motorstyringer og en lang rekke andre systemer.
Ansvarlige myndigheter for bestemmelsene av grenseverdier for elektromagnetiske emisjoner er i
dag styrt av sivile institusjoner med den internasjonale teleunion på toppen. De utarbeider
retningslinjer og lar industrien kontrollere seg selv når det gjelder «elelctromagnetic compatibility»
(EMC). EU driver også delvis i parallell med ITU med C E (Conformité Européenne) merking. Dette er
en generell merking for de fleste typer varer, og merkingen går i hovedsak på helse og sikkerhet. For
produkter der dette er aktuelt gjelder EMC direktivet.
Problemet med C E er at det er produsentene som er pålagt å påse at deres produkter følger
direktivene. Her jukses det mye i dag og det blir sikkert ikke mindre i fremtiden. I tillegg finnes
symbolet CE (China Export) som det er lett å forveksle med.

Utviklingen innen kommunikasjon
Kommunikasjonsområdet er i dag i en transisjonsfase fra analog til digital kommunikasjon. På en del
områder er dette gjennomført, mens på andre områder er fortsatt analog kommunikasjon
dominerende (eksempel er FM radio). I 2025 vil antakelig bruk av analog kommunikasjon bli en
kuriositet med mindre at de kinesiske produsentene forsinker overgangen ved produksjon og salg av
ultra-billige håndholdte apparater. I 2025 vil nok mange av dagens digitale kommunikasjonsstandarder
være utfaset, og tatt over av andre med høyre kapasitet, bedre ytelser, etc.
I dag er flertallet av håndholdte kommunikasjonsradioer basert på FM modulasjon. I 2025 vil de fleste
være digitale spesielt hos profesjonelle brukere. Eksempel på slike digitale kommunikasjonsstandarder
er DMR (Digital Mobile Radio), en standard utviklet av ETSI (European Telecommunications Standards
Institute og støttes av en gruppe av produsenter via Digital Mobile Radio association. Et annet
eksempel er NXDNTM som støttes av et konsortium (NXDNTM Forum) og benyttes eksempelvis i IDAS
(Icom) og NEXEDGE (JVC Kenwood) systemene.
I militær sammenheng vil radiosystemene bli digitaliserte og mer og mer nettverksbaserte. Eksempler
her er kognitive radioer, NBF nettverk, ad-hoc nettverk osv.

Eksempel på digitale standarder for kommersielle kringkastere
Digital Radio Mondiale (DRM) er digitale standarder som allerede er tatt i bruk for å erstatte AM
sendinger på LF, MF og HF båndene (DRM30) og DRM+ for å erstatte FM sendere i VHF båndet. Begge
standardene benytter OFDM modulasjon samt MPEG koding for å komprimere det utsendte signalet.
DRM standardene har mye til felles med Digital Audio Broadcast (DAB) som skal erstatte FM
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kringkastingsnettet i Norge når FM nettet etter planen slukkes i 2017. Dette skjer dersom tilstrekkelig
antall innbyggere har skaffet seg en DAB+ mottaker Hvis ikke blir slukkingen utsatt til 2019.

Mobile telesystemer og nettverk
Mobile telesystemer er allerede i dag utbredt over store deler av verden. Det er forskjellige systemer
som dekker verden avhengig av befolkningsstruktur, topografi osv. Kapasiteten til slike systemer er
varierende avhengig til hvilken generasjon de tilhører, samt dekningsområdet for basestasjonene i
nettverkene. Utviklingen går fremover i form av behov for øket kapasitet siden markedet etterspør
høyere kapasitet til eksempelvis streaming av høyoppløselig video, samt betjene flere samtidige
kunder. Flere høyoppløselige standarder vil komme på markedet. I dag er det HD som gjelder, mens
standarder som 4K vil komme og senere 8K. Dette vil kreve kraftig økning i overføringskapasiteten.
Long Term Evolution (LTE) er en standard for fremtiden innenfor mobil datakommunikasjon. Det er en
utvikling fra GSM til UMTS til LTE og videre til LTE-Advanced (LTE Release 9 og nyere). LTE kalles i
dagligtale for 4G, men det er LTE-Advanced som er ekte 4G. Det finnes også konkurrerende standarder
som er mindre utbredte. Disse har utspring fra USA, Korea, Japan og Kina.
Fra ca. 2020 av vil 5G være på markedet og vil gradvis overta. Denne standarden er i dag på
spesifikasjonsstadiet og man vet ikke helt konkret hva den vil inneholde, men målet vil være å kunne
ta et meget stort kvantesprang (1000 ganger) i overføringskapasitet. Det er mange motstridende
hensyn å ta, men tre visjoner har utkrystallisert seg.





Et super effektivt mobilt nettverk med lavt investeringsbehov. Med super effektivt menes enda
bedre spektralmessig utnyttelse av frekvensbåndene det er tildelt. Det er mulig at nettverket
vil basere seg på «IET Demand Attentive Network (DAN) filosofi».
Et super raskt mobilt nettverk basert på små celler som er tett sammenbundet for å gi
kontinuerlig dekning i hvert fall i bystrøk.
Et nett som kombinerer fiber og trådløs teknologi og mulig utnyttelse av millimeter bølgebånd
(20 – 60 GHz). Med dette menes å benytte en kort trådløs link fra enden av en lokal fiber og til
nodene i nettverket. På den måten kan man oppnå hastigheter opp til 10 Gb/s. Et slikt nett vil
gi et nett av små celler som ligner mer på et WIFI nett, enn på tradisjonelt storcelle mobilnett.

Det kan muligens bli vanskelig å innfri dette, da det kan bli vanskelig å få tildelt større frekvensressurser
i de aktuelle frekvensbåndene. Det er også forventet at energibehovet skal reduseres.
I tillegg vil det også komme flere andre trådløse nettverkssystemer som vil dekke områder av ulik
størrelse. Disse kan være eksempelvis basert på WIMAX eller andre nyere standarder. Hensikten er å
distribuere tjenester trådløst til både stasjonære og mobile kunder. Tjenester i denne sammenheng
kan være underholdning (Mobil TV, spill, etc.), betalingssystemer, nettbasert informasjon.

Industrielle trådløse kontrollsystemer
Her vil behovet frem til 2025 øke ekspansivt siden systemene er lett konfigurerbare og kan hurtig
tilpasses nye behov som eksempelvis endringer i produksjonen.
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Trådløse systemer i transportsektoren
Biler, busser, tog og trikker benytter allerede trådløse systemer for intern kommunikasjon og tjenester
som Internett til publikum. I 2025 vil dette være utbygget enda mer med toveis kommunikasjon med
publikum med eksempelvis informasjon om eventuelle forsinkelser, kapasitet, bestilling av spesielle
tjenester osv. Stikkord her er antikollisjonsradarer, dynamiske cruise kontrollere, RFID, etc.

I hus og bygninger
I 2020 vil det være mange forskjellige lokale trådløse systemer som blir benyttet. Noen kan integrere
mange funksjoner, mens andre er dedikerte systemer. Eksempel på slike systemer er
kommunikasjonssystemer for distribusjon av underholdning, brann og innbruddsalarmsystemer,
styresystemer for lys, varme og ventilasjon, leketøy og fjernkontroller. «Internet-of-Things» vil komme
der disse integreres via trådløse nettverk for å gi ekstra funksjonalitet.

Radar
Begrepet RADAR er ett akronym for Radio Detection And Ranging. U.S. Navy tok i bruk RADAR i 1940
for å både detektere og måle avstand til forskjellige mål, som f.eks. et bombefly. I en femårs periode
før den 2. verdenskrig ble radarsystemer utviklet i den aller største hemmelighet av flere nasjoner og
historien viser at radarkunnskapen som de allierte opparbeidet seg fikk stor betydning for utfallet av
krigen. De første radarene var landbaserte og ble relativt raskt (i løpet av 2. verdenskrig) etterfulgt av
fartøysbaserte systemer og luftbårne radarsystemer.
Radarsystemer er en all værs kapasitet som opererer helt fra HF og UHF delen av spektret som
langtrekkende overvåkningsradarer til millimeterbølgedelen av spektret som svært nøyaktige
målsøkeradarer i missiler. Den store betydningen radarsystemene fikk allerede under den 2.
verdenskrig kan kanskje best illustreres med at allerede i 1943 ble de første radarmottiltak tatt i bruk
i form av «chaff» (også kalt «window»). Dette var metallstrimler utviklet av både briter og tyskere for
å vanskeliggjøre radardeteksjon. Mot slutten av krigen fikk Storbritannia overtaket og videreutviklet
radarmottiltakene med flybåren jamming av tyske radarsystemer. Dermed var «katt-og-mus» leken,
som fremdeles pågår med uforminsket styrke, i gang med forbedringer og tiltak innen militær
radarteknologi hele tiden etterfulgt av nye elektroniske mottiltak.
Kapasitetene til radarsystemene har utviklet seg fra den spede begynnelsen av radarer som bare kunne
grovt måle avstand og retning til moderne radarer som måler både avstand, retning og hastighet med
stor nøyaktighet. I tillegg har generell regnekraft og signalprosessering gjort det mulig med avbildende
radarsystemer som er i stand til å lage «bilder» i all slags vær med en oppløsning på 10-talls centimeter.
Radarene har også utviklet seg fra å være store «kraftverk» som sender ut lett detekterbar
elektromagnetisk energi til moderne radarsystemer som skjuler sine signaler i bakgrunnsstøyen.
Bølgeformene som benyttes i radarsystemene blir stadig mere avanserte og har utviklet seg fra å være
relativt statiske med klart definerte parametere som frekvens, pulsbredde, pulsintervall til moderne
bølgeformer som i stor grad varierer, til dels helt tilfeldig, radar parameterne.
Listen over anvendelsene for radarsystemer blir bare lengre og lengre. Innen sivil bruk av radarer er
luftromsovervåkning en av de viktigste anvendelsene. Stort sett alle flybevegelser blir overvåket av en
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eller flere overvåkningsradarer. Overvåkning av hav og land foregår også i stor grad fra både luftbårne
og rombaserte radarsystemer. Annen sivil bruk er navigasjonsradarer for yrkesfartøyer og privatbåter,
værradarer for fly og millimeterbølgeradar brukt i adaptive hastighetsholdere for biler. Bruken av radar
var opprinnelig militær og er fremdeles en svært viktig militær sensor både til overvåkning, kommando
og kontroll og som del av store våpensystemer i form av blant annet våpenstyring. Militære
radarsystemer må også kunne operere under forhold hvor det iverksettes elektroniske mottiltak og
stiller derfor enda strengere krav til radarteknologien enn sivile radarsystemer.
Radarteknologi generelt og militære anvendelser spesielt drar nytte av den store teknologiske
utviklingen innen antenneteori, mikrobølgeteknikk, høyhastighets digitalteknikk og sensorer. Denne
samme utviklingen kommer også elektroniske mottiltak til gode. Enkle radar mottiltak i form av chaff
er fremdeles i bruk, men er svært lite effektivt mot moderne radarer som kan diskriminere radarmål
basert på Doppler-prosessering. Mot moderne radarer trengs aktive elektroniske mottiltak i form av
forskjellige former for radarjamming. Aktive radarjammere som baserer seg på støy og/eller enkel
villedning av radarstyrte trusler er ikke effektive mot moderne våpenradarer og radarstyrte missiler.
Mot denne type trussel er man avhengig av en systemkomponent kalt DRFM (Digital Radio Frequency
Memory). Denne kan lagre radarsignalene digitalt i minne og er nå kommersielt tilgjengelig. De lagrede
radarsignalene kan manipuleres før de gjenutsendes for å skape forvirring og villedning av moderne
radarsystemer.

IR/elektrooptikk
Menneskets primærsensor, øyet, opererer i det synlige spektralområdet, og man har av den grunn
utviklet en stor mengde kilder og sensorer som opererer i dette området, primært for å formidle
informasjon, men også for å tilføre energi.

Militært
På det militære området er det flere områder der infrarød (IR) og elektrooptisk (EO) stråling (herunder
ultrafiolett) benyttes.
Infrarøde eller synlige kameraer kan benyttes for å overvåke menneskelig aktivitet av forskjellig slag.
Dette kan dreie seg om generell aktivitet, for eksempel overvåkning av veier for å oppdage om noen
har gravd ned miner eller andre IED-er i et område, overvåke aktiviteter (ankomst, passering eller
annen forflytning), eller kvantitativ/kvalitativ styrkemåling/vurdering. En viktig utvikling som finner
sted på dette området er endringsdeteksjon («change detection»), der man sammenligner bilder med
tidligere bilder ved hjelp av automatiske prosesser. Automatisering av denne typen sensorinformasjon
er krevende, fordi man må ha robuste, men følsomme algoritmer for å håndtere varierende belysning,
aspektvinkler og annet, samt at endringene man gjerne er interessert i å fange opp vil være nokså
spesifikke. Det stilles for eksempel vesensforskjellige krav til å oppdage oppbygging av ny infrastruktur
rundt en base, etablering av luftvernsystemer og oppdagelse av at noen har gravd ned IED-er. Fordi
slike systemer kan være passive av natur, er de egnet som sensorer på plattformer som opptrer diskret
under operasjon, som for eksempel kampfly. Man vil derfor med stor sannsynlighet se at slike
plattformer vil benytte seg av elektrooptiske sensorer i kombinasjon med ESM-systemer under en del
operasjoner, i stedet for å benytte seg av en eventuell kampflyradar. Sistnevnte kan imidlertid ikke
erstattes helt, på grunn av allværskapasiteten som ikke er møtt av de elektrooptiske sensorene.
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Våpenstyring/målangivelse
Det har funnet sted en rivende utvikling innen våpenstyring. De viktigste parameterne som har styrt
denne utviklingen går alle på å sørge for en robust styring av våpenet mot målet. Bruken av
operatørstyrte våpen, som command-line-of-sight (CLOS-) våpen er i ferd med å bli erstattet av mere
autonome våpensystemer, fordi operatørstyrte våpen gjerne krever høy kompetanse hos operatørene
og sterk evne til å håndtere stress. Autonome systemer som heimer på målet basert på elektrooptiske
systemer blir mer og mer spesifikke i måten de karakteriserer målene. Mens slike systemer tidligere
kun lette etter det varmeste objektet i scenen, karakteriseres målet nå av en rekke parametere, som
form, tekstur, struktur, temperatur og lignende, noe som gjør systemene atskillig mer robuste overfor
mottiltak. Man kan også regne med å se modelldrevne systemer, som i større grad enn tidligere vil
være i stand til å forutse hva mål og eventuelle narremidler vil gjøre, og kunne forutsi scenariet i større
grad, og gjøre målfølgingen ytterligere robust. Dette er drevet av nye bildedannende flerfargedetektorer, samt en generell eksponentiell utvikling av regnekraft. En forventet videre utvikling vil også
gå i retning av at denne typen teknologi vil kunne finnes også i mer utbredte lavkostvåpen som også
kan angripe mindre strategiske mål.
Målbelysning basert på laser har også blitt benyttet for å skille ut mål. Den viktigste utviklingen her har
gått på miniatyrisering av slike systemer og integreringen av dem på stabile sikteplattformer som nå
finnes både i bemannede og ubemannede farkoster, spesielt på UAV-er. Disse presise
belysningssystemene muliggjør bruk av våpen med relativt små ladninger som kan ta ut militære mål
som befinner seg i eller i nærheten av sivilt personell eller sivile strukturer, med minimale kollaterale
skader.

Laserbasert kommunikasjon
Laserbasert kommunikasjon kan gjøres svært diskret på grunn av direktiviteten samtidig med at
systemet potensielt kan ha høy båndbredde, og det kan tenkes at kortholdskommunikasjon mellom
for eksempel militære enheter i tett formasjon kan gjøres med slike systemer

Andre former for utnyttelse
Flares har tradisjonelt blitt benyttet for å beskytte spesielt luftbårne plattformer, og denne trenden vil
helt sikkert fortsette. En videreutvikling av slike systemer vil fortsette, spesielt med tanke på de
spektrale og kinetiske egenskapene. Det vil samtidig bli skapt et behov for å produsere motmidler som
kan degradere flyets egen signatur, da det med alle de nye egenskapene vil bli lettere å degradere fly
signaturen enn å reprodusere alle målets egenskaper med god gjengivelse.
Laserbaserte teknologier vil etter hvert også gjøre seg gjeldende på norske plattformer. Det er
sannsynlig at slike systemer først vil bli innført på transportfly, deretter på helikoptre og til slutt på
kampfly, sistnevnte muligens som en del av et mer generelt våpensystem. Det er imidlertid tvilsomt
om man vil komme særlig lengre enn til å inkludere slike systemer på annet enn transportfly og kanskje
helikoptre.
Missilvarsling vil bli utbredt på plattformer i større grad enn før. Det er mulig at man vil få laserbaserte
aktive missilvarslere basert på retrorefleksjon etter hvert. Dette vil potensielt muliggjøre langt bedre
varslingstider enn hva tilfellet er for passive missilvarslere, men systemet vil naturligvis bli mindre
diskret enn et passivt system. Missilvarsling har i stor grad vært basert på sensorer i UV-området, men
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vil antakeligvis gradvis kunne gå over til IR og/eller den synlige delen av spekteret på grunn av
rekkevidden og etter hvert tilgangen til rimeligere og mer effektive kjølemaskiner.
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Kapittel 5 Teknologitrender innen EK
Innledning og dagens situasjon
Helt frem til i dag er det produsert EK materiell tilhørende 1. eller 2. generasjon innen digitale
mottakere og sendere. Systemene behersker bredbåndsteknikker, men sliter med regnekapasiteten.
Systemene er også relativt plasskrevende og derigjennom tunge. Selv om de kalles bredbåndssystemer
så er de fremdeles noe smalbåndet. Det er ikke sømløshet mellom
funksjonene/kapabilitetene i dagens systemer og det er gjerne flere
“bokser” per funksjon. Unntak finnes selvsagt, spesielt innen
selvbeskyttelsessystemer. De mest integrerte systemene som
leveres i dag er systemer for plattformbeskyttelse av fly.
I et elektromagnetisk støttetiltak (EST) system har man typisk et
oppdrags- og rapportverktøy som programmerer de andre sub(foto: L-3)
systemene. Sub-systemene er gjerne delt i brebåndstreknikk og
smalbåndsteknikk og systemene har selvstendige isolerte oppgaver. Smalbåndsteknikkene nyttes til
analyse og produksjon, mens bredbåndsignalene nyttes bland annet til oversikt, peiling og teknisk
analyse. Analysen skjer gjerne i en off-line prosess og datafiltrering og -reduksjon skjer ofte manuelt.
For elektromagnetisk mottiltak (EMT) er det ikke situasjonen ulik den for EST, spesielt innen
kommunikasjons-EK. Teknisk sett er EMT bygd opp av de samme bredbåndsteknikkene som vi finner i
EST, og er derigjennom også en EST ressurs.
For jammeren er EST systemet “triggeren” for EMT systemet i enkelte modus. Et begrenset sett med
tekniske signalparametere nyttes til å engasjere jammingen. De viktigste er frekvens og i noen grad
båndbredde og modulasjon.
Systemer for selvbeskyttelse, slik som RC-IED jammere og laserjammere, har i større grad utnyttet
fremtidens arkitektur og løsninger, men mangler fremdeles mye.

Teknologiutvikling innenfor maskinvare og programvare
EK-teknologien vil fortsette sin transformasjon mot ytterligere digitalisering av fagfeltet og med støtte
fra kraftigere og kraftigere prosessorer skjer endringen fort. I 2025 vil vi se en ny arkitektur i de aller
fleste EK-systemene. SDR baserte systemer vil være helt vanlig og danne grunnstammen i ethvert EKsystem. Skillene mellom maskinvaren til EST og EMT vil viskes ut og kjernekomponentene vil være like.
Omprogrammering mellom rollene vil være enkelt og sømløst. Trenden er drevet av behovet for
reaktive EMT systemer, som i realiteten er et komplett EST utstyr med sendermuligheter.
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Eksempel på arkitektur basert på SDR for et EMT system nyttet til plattformbeskyttelse (kilde: L-3)

Tilgjengeligheten på kraftigere og kraftigere prosessorteknikk og en allerede påbegynt revolusjon
innen programmerbare moduler, slik som FPGA (Field-Programmable Gate Array) fører til økt kapasitet
innen båndbredde, deteksjon, analyse og produksjon, med andre ord teknisk analyse I EK sammenheng
er dette en nyttig komponent da mye av den grunnleggende prosesseringen er å foreta faste
operasjoner så som FFT på datasett. FPGA er en komponent som egner seg for prosessering av store
datamengder. Komponentene kan inneholde både analoge og digital logiske blokker. FPGA
programmeres under oppstart av systemet og komponentens funksjon kan endres ved å bytte ut
programmeringsfilen.

Allerede i dag ser vi 12 kjerne CPU’er i sivil hyllevare, noe som kun var en fjern drøm for få år siden.
GPU (graphical processing unit) prosessorer utviklet for det sivile spillmarkedet for å møte kravet til
grafikkytelse gjennom parallellprosessering av grafikkinformasjon (behov for 3D prosessering), har
allerede bidratt til en enorm kapasitetsøkning på bredbånds- og analysesiden. Det samme gjelder for
DA og AD konvertering som også nyter godt av økt prosessorkapasitet og som vil gi en renessanse
innen digital filtrering. AD konvertere benyttes til å digitalisere analoge signaler, dvs. å presentere
øyeblikksverdien til et analogt signal på digital form. AD-konvertere er fundamentale plattformkomponenter som bestemmer hvor stor båndbredde en sensor kan digitalisere, og med hvilken
oppløsning. Oppløsningen er viktig eksempelvis for å kunne separere ut svake signaler ved samtidige
sterke signaler på en annen frekvens innenfor den digitaliserte båndbredden.
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Eksempler på MMI for en bredbåndsmottaker med analysekapasitet (kilde: L-3)

Det som tidligere var diskrete moduler vil integreres inn i de programmerbare modulene, slik at
bredbåndsteknikken vi kjenner i dag også vil ivareta smalbåndsanalyse, klassifisering og produksjon, i
sann tid og nær systemets front-end.
En annen nøkkelkomponent av betydning er utviklingen av bedre og raskere lagringsmedier. Vi vil snart
ikke se de tradisjonelle, trege harddiskene, mens rask SSD minne tar over for harddisken.
Lagringskapasiteten per enhet øker daglig og det vil være mulig å lagre astronomiske datamengder på
fysisk små enheter til en billig penge.

Nøkkelteknologier og forventet utvikling
Den kraftige utviklingen innenfor prosesseringskapasiteter vil gi en ytelsesøkning, innenfor en del
nøkkelteknologier som EK vil ha som basisarkitektur, eller som trussel utfordring. Stor prosessorkraft
kreves, i EK-sammenheng, til analyse av innsamlet informasjon, og til beregning av «smarte»
jammesekvenser, for spesifikke kommunikasjonssystemer. Fremtiden vil også se en utvikling for
optiske prosessorer med et uant potensiale for EK.
Trenden med å overføre tradisjonelle oppgaver fra maskinvare til programvare vil vedvare og
utviklingen vil ta helt av. SDR (Software Defined Radio) vil være hovedarkitekturen og vil være basert
på åpne standarder. Sammen med utviklingen av nøkkelkomponentene vil SDR bli mer og mer
universell og vil til slutt kunne ivareta alle oppgavene og kapasiteter en sender/mottaker har. EK vil i
perioden kunne dra nytte av den teknologien som utvikles for SDR-kommunikasjonssystemer, og det
er rimelig å anta at også EK-systemer mer og mer vil ses på som EK-applikasjoner som kjører på SDR
plattformer. Om dette er de samme plattformene som kommunikasjonssystemene vil benytte, eller
plattformer mer rettet mot EK-oppgavene, er en mer kontroversiell diskusjon. SDR teknologien vil
gjøre det mulig å oppdatere systemene kontinuerlig ettersom som trusselbildet endrer seg, eller
portere applikasjonene til en ny plattform når ytterligere ytelse kreves. Kognitive EK-systemer vil være
tilgjengelig på markedet.
Den sivile trenden med allestedsnærværende prosessering og kommunikasjonsaksess vil overføres til
militær sektor. Ikke bare operatørenes terminaler vil være nettverks-sammenknyttet, men også andre
militære ubemannede komponenter som inneholder innsamlings-, prosesserings- og effektor-
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elementer. EK-systemene vil i større grad bli distribuerte og nettverksbaserte og gjøre desentralisert
prosessering og beslutninger.
Dette vil igjen bidra til en mer utstrakt utvikling av adaptive systemer som tilpasser seg EMS, som
sensor, som kommunikasjonsbærer og våpensystem. Bruken av EMS vil være betydelig, med mange
brukere som slåss om ressursene som en frekvens utgjør. De mekanismer kognitive og adaptive
systemer utnytter gir en bedre bruk av EMS, samtidig som det innfører nye utfordringer for EK.
Adaptive systemer bruker kun akkurat så mye effekt som skal til for at sambandet skal gå. Signalene
vil ligge tett ved støygulvet. EK vil tvinges til å løse disse utfordringene gjennom selv å utnytte de nye
teknologiene.
SDR vil bidra til en videre utvikling av nye modulasjonsformer, med større kapasitet og robusthet enn
det vi ser i dag. Legger vi til utstrakt bruk av kryptering til de nye modulasjonsformene og adaptive
systemer så trenger EK all den prosessorkapasitet som kan tilbys for å være et nyttig verktøy og våpen.
På programvaresiden vil det trengs større innsats enn på hardwaresiden for å utvikle gode og robuste
algoritmer for signalanalyse, signalgjenkjenning og videre automatisering av hele analyseprosessen.
Utviklingen med digitalisering og kryptering av kommunikasjon medfører at en operatørs tidligere
mulighet for å trekke ut informasjon fra innholdet av sambandet blir mer og mer borte, eller vil endre
natur. Algoritmene må prøve å kompensere noe for dette ved å utføre teknisk analyse. Slik analyse
kan også kompensere for manglende erfaring blant operatørene.
Det elektromagnetiske frekvensområdet som EK adresserer kommer til å endres.
Kommunikasjonsfrekvensene utvides og nye styresystemer for våpen utnytter EM og laserlys. Dette
gir behov for utvikling både innen tradisjonell EK og for plattformbeskyttelsessystemene. Dette gjelde
maritimt, i lufta og på bakken. Det faktum at det også er i salg kommunikasjonssystemer som utnytter
IR og laser, reduserer ikke utfordringen.
Det forventes en økning i EK systemer som er tilpasset det nye trusselbildet. Dette vil bidra til at
allerede komplekse systemer blir enda mer kompleks. Dette er en teknologiutfordring som industrien
har begynt å ta tak i.
Den viktigste endringen operasjonelt er miniatyriseringen den nye arkitekturen gir. EK-systemene vil
bli mindre og mer kompakte, men med stadig bedre ytelse. Alle systemene vil bli mindre med unntak
av antennesystemene som fremdeles er underlagt dagens fysiske lover. Den operative drømmen om
modulære systemer, der systemer bygges eller settes sammen etter oppdragets art vil bli oppfylt i
perioden.
Kapasiteten vil bli valgfri, i den forstand at like moduler kan jobbe i parallell med sine respektive
oppdrag. Systemene bygges etter behov og tilgjengelig bærekapasitet og kraftforsyning. Selve
kraftforsyningen vil fremdeles være en utfordring til tross for mange nye teknologier. Strømgjerrige
moduler vil derfor være i fokus i perioden.

Utvikling og utfordringer for EK systemer
Det er ikke skilt mellom frekvensområder, plattformbeskyttelse, EST og EMT så langt i beskrivelsen.
Det er fordi den teknologiske utviklingen vil være universell innen EK området. Den bidrar mot alle
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områdene. Hva dette betyr for de viktigste tradisjonelle fagområdene er ganske likt, men med noen
forskjeller. Utfordringene for EK vil være mange. Her henvises det til kapittel 4 som tar for seg
utnyttelsen av EMS. I det etterfølgende vil det fokuseres på de forskjellige områdene innen EK og dens
utfordringer.

Plattformbeskyttelse / Selvbeskyttelse
For luft- og maritime plattformer vil det medføre at systemene vil ha raskere reaksjonstid, mindre
feilanalyser, bli lettere å oppdatere, og de vil sannsynligvis få kognitive egenskaper. Dette styrker
systemenes tilpasningsmulighet til stridssituasjonen og nye trusler. Mottiltakene kan være både passiv
og aktiv. Som eksempel på de vanligste truslene og mottiltak for Luft kan nevnes:
 Radar. Mottiltak er automatisk varsling, jamming og chaff
 IR/Laser. Mottiltak er automatisk varsling, jamming og flare
Som eksempel på de vanligste truslene og mottiltak for Sjø kan nevnes:
 Radar, Mottiltak er automatisk varsling og jamming
 IR/Laser, Mottiltak er automatisk varsling, jamming, røk
 Sonar (mot ubåter). Mottiltak er varsling
Situasjonen for landsystemene er noe annerledes pga. antallet plattformer
og antallet trusler. Som eksempel nevnes:
 Beskyttelse mot fjernstyrte IEDer. Mottiltak er jamming
 Bildedannende radarer. Mottiltak er røyk og jamming
 Laser/IR. Mottiltak er jamming og villedning
På landsiden har selvbeskyttelsen mot RC-IEDer ofte forstyrret egen
kommunikasjon. Utviklingen fra dagens lite intelligente støysending basert
på statiske oppdragsdata og stadige behov for reprogrammering ved
endrede innsatsområder, til en reaktiv og kognitiv verden vil være et
faktum
Systemene vil forholde seg passive inntil det
1. oppdages/oppfanges aktivitet i det definerte trusselområde, eller
2. signaler/energi som er ukjent i databasen forekommer
3. en kombinasjon av de områdene over komplettert med sektor
overvåking.
Jamming/blokkering og evt. andre mottiltak iverksettes umiddelbart når
(L-3 TRL Manpack ECM)
trusselen oppdages. Dette gjøres vha. et meget effektivt EST system
implementert i jammeren. En ser også for seg systemer der også enkle peilere er implementert for å
gi sektor beskyttelse.
Dagens problemer med jamming av eget samband og forstyrring av andre systemer vil bli nærmest
fraværende. Det er mulig at RCIED jammeren faktisk kan være en del av den kognitive
sambandsradioen som forventes introdusert i markedet rundt 2025.
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EST, passiv EK
Modulariteten vil bidra til fleksible skalerbare systemer, som også kan nyttes både i forskjellige
plattformer og som bærbart, ved hjelp av enkle tiltak.
Kommunikasjon og radar:
Slik som ved dagens teknologi vil all kommunikasjon og radaraktivitet peiles,
bredbåndig, men nå vil alle resultater inneholde analysedata om signalet som
i dag er forbeholdt smalbåndet off-line analyse. Operatørene kan velge hvilke
data han skal presenteres, også med hvilken oppløsning og hvordan
produksjonen skal vises. Pga. arkitekturen i systemet og tilgangen til nok
lagringskapasitet, vil alle data bli tatt vare på, selv om operatøren velger bort
noe. Ingen data går tapt pga. operatørens valg. Sanntidskapasiteten på
analyse og produksjon gjør det like naturlig å fange alle data i flere
frekvenshoppernett/tekniske
signaler,
som
å
monitorere
en
smalbåndskanal/fastfrekvenssignal. Fotavtrykk av emitterne (foot printing)
er selvsagt innebygget. Utfordringen er å ligge så tett opp mot utviklingen av
beskyttelsestiltak som mulig (krypto, smart modulasjon og adaptivitet)
IR/Laser:

(L-3 TRL Light ESM)

På dette feltet vil det være en stor utvikling. Dette fordi bruken av våpensystemer
som utnytter IR/Laser vil overta for tradisjonelle våpen. Det meste av EST i dette området vil være
dekket av plattformbeskyttelsen, men også etterretningsdata vil hentes på samme måte som for
radiokommunikasjon og radar.

EMT, aktiv EK
Gjennom alle tider har EMT vært et viktig offensivt våpen og styrkemultiplikator under operasjoner. I
dag er det i Norge et lite utnyttet taktisk våpen, med unntak av innen plattformbeskyttelse. Selv om
løsningene er forskjellige så er prinsippene mellom kommunikasjon, radar og IR/Laser de samme. Det
vil derfor ikke skilles på disse trusselområdene i teksten under. Den eneste EMT operasjonen som vil
variere om vi snakker om kommunikasjon, radar eller IR/Laser er villedning der forskjellige teknikker
vil bli brukt. Disse kan ikke beskrives i et ugradert dokument og er derfor utelatt i dette dokumentet.
Et moderne EMT system trenger EST funksjoner for å kunne brukes slik det er tiltenkt. Revolusjonen
innen EST tilfører en helt ny kapasitet til våpenet, en reaktiv adaptiv kapasitet. Jamming av
frekvenshoppere er en selvfølgelighet, ikke gjennom bredbåndsjamming (som også slår ut eget
samband), men som en smalbåndet følgejammer. EST analysen er nå så effektiv at jamming av neste
hopp starter før hoppersignalet kan gi sin informasjon til mottakeren, under synkroniseringsfasen til
hoppersignalet.
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Nåtidens (2015) jammesystem, arkitektureksempel og ytelser (kilde: Arctic Roost)

Figuren over viser et jammesystems arkitektur og ytelser slik de vil være rundt 2015. Frem mot 2025
vil alle områdene endres.





EMT-moduser:
o Følgejammer er en selvfølgelighet
o Adaptiv reaktiv modus er implementert¨
o Alle jammere i nettverket er synkroniserte med hverandre
o Synkronisering og avansert faseforskyvning av jammesignalene kan bidra til en
fokusering av jammeenergien.
K2
o Kognitivitet og adaptivitet vil være en del av den automatiske K2 funksjonen
EST-moduser
o Peiling lokalt eller bruk av alle systemenes databaser til nær sanntidspeiling etter TOA
og kjente posisjoner til sensorene/jammerne vil også gi posisjonsinformasjon.
Jammerne blir et virtuelt peilesystem
o EST er en integrert del av jammeren og etteranalyse vil være naturlig.

Dette vil kanskje bidra til at EMT igjen blir en styrkemultiplikator, og ikke en funksjon/kapasitet som
ødelegger for egen aktivitet (pga. dagens manglende frekvensadministrasjon på taktisk og joint nivå).
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Strategiske felleskapasiteter, mil-sivilt
Frem mot 2025 vil landets sikkerhetsløsninger bli mer kompleks, samkjørt og en fellesressurs som
Forsvaret, Politiet og andre sikkerhetsstyrker vil dele på. Det er spesielt på kommando og
kontrollnivået en vil se et mer samarbeidende klima og deling av ressurser. Dette vil være et direkte
resultat av 22/7 hendelsen. Også EK data vil finne veien inn i dette kommandosystemet, og utgjøre en
viktig del av trusselbildet for beslutningstakerne. Spesielt det faktum at de fleste kjøretøyer på bakken,
kampflyene i luften og en marine med økende EK-kapasitet vil være utstyrt med EST sensorer og
avansert kommunikasjon vil gi etterretningsdata som vil styrke beslutningsgrunnlaget.

Et felles operativt analysesenter (kilde: Plath GmbH)

Teknologien som er under innfasing på sivil side i fm. overvåking og posisjonering av sivile
mobiltelefoner og andre terminaler vil være en naturlig pådriver for ett felles operativt hovedkvarter
for operasjoner innenlands og en støtte til operasjoner utenlands, der det vil være det militære som
leverer dataene.
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Kapittel 6 Elektronisk krigføring og
Cyber
Introduksjon
I de siste årene har det, spesielt i USA, oppstått en diskusjon om forholdet mellom Cyber og EK. Noen
snakker til og med om en sammensmelting ("convergence") mellom disse to. Forsvarsmyndigheter på
den andre side av Atlanterhavet har begynt å formalisere diskusjonen gjennom publisering av
retningslinjer, for eksempel som nedlagt i Army Field Manual 3-38 Cyber Electromagnetic Activities
(CEMA). Men finnes det egentlig et overlapp mellom Cyber og EK? Eller er den ene del av den andre?
Og hvordan er situasjonen i Norge? Disse spørsmålene belyses i dette kapitlet av EK Visjonen.

Et lite tilbakeblikk
Utviklingen i data- og nettverksteknologi på 1990-tallet, og ikke minst tilgjengeligheten av
datasystemer både privat og yrkesmessig, har ført til nye konsepter om håndtering av informasjon og
rollen informasjonssystemer har i krigføring. Å kunne påvirke fiendtlig informasjon lagret i
datasystemer og samtidig beskytte sin egen lagrede informasjon ble et viktig tema. I 1998 publiserte
amerikanske Joint Chiefs of Staff (JCS) sin doktrine for informasjonsoperasjoner (Joint Pub 3-13), som
definerte informasjonsoperasjoner som følgende:
"Information operations (IO) involve actions taken to affect adversary information and
information systems while defending one’s own information and information systems."
Norge fikk sin IO-doktrine i år 2000. Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) brukte et helt kapittel
på informasjonsoperasjoner. Kjernen i den første IO-doktrinen var kommando- og kontrollkrigføring
(C2W – Command and Control Warfare), som var definert slik:
"den integrerte bruk av alle militære kapasiteter, herunder operasjonssikkerhet (OPSEC),
villedning, psykologiske operasjoner (PSYOPS), elektronisk krigføring (EK) og fysisk
ødeleggelse for å påvirke, svekke, ødelegge eller nekte informasjon til en motstanders
kommando- og kontrollsystem, og for å beskytte vårt eget mot tilsvarende virksomhet."
Elektronisk krigføring ble kun omtalt med noe få setninger i FFOD-kapitlet, uten at sammenhengen
mellom IO og EK blir forklart nærmere. Men konseptet var tydelig: EK er en del av IO.
I den oppdaterte FFOD, utgitt i 2007, er IO redusert til en operasjonell støttefunksjon. Kommando- og
kontrollkrigføring blir ikke lenger nevnt i doktrinen, dog EK er fortsatt definert som del av IO. Men igjen
uten at det gis en nærmere beskrivelse av EK og samspillet med de andre integrerte elementene av IO
(PSYOPS, OPSEC, villedning og fysisk ødeleggelse). Et nytt IO-element i 2007-doktrinen er forøvrig
Datanettverksoperasjoner (CNO – Computer Network Operations). Kanskje den mest påfallende
endringen er at Nettverkstenkning og Nettverksbasert Forsvar (NbF) får bred omtale i den nye
doktrinen. Nettverket står i fokus. Ordet Cyber blir ennå ikke brukt i dokumentet.
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Info Ops som beskrevet i Forsvarets doktrine (kilde: FFOD 2007)

Oppsummerende kan man si at doktrinær sammenheng mellom EK og IO, CNO og NbF ikke er noe nytt.
Doktrinen har så lang ikke gitt svar på hvordan integreringen av IO-elementene skal skje i praksis.
Årsaken er kanskje at IO-doktrinen søker å knytte sammen svært forskjellige militære aktiviteter, som
er rettet mot forskjellige målgrupper og som krever ulike teknologier, ressurser, kompetanse og
kommandolinjer. Prinsipielle og praktiske motsetninger har vært for store til å kunne bruke doktrinen
i virkelige operasjoner, både i Norge og i USA. Viljen til å gjøre omfattende endringer for å tilpasse
organisasjonen til doktrinen er ikke tilstede.
Tross stillstand i doktrineutvikling for IO og EK i de siste tiår har verden ikke stått stille. Ordet Cyber
kom opp som et samlebegrep for alt som har med datasystemer og nettverk å gjøre og ble svært
populært i løpet av noen få år, ikke minst i det sivile samfunnet. I 2009 opprettet det amerikanske
forsvarsdepartementet U.S. Cyber Command (USCYBERCOM) og i 2012 fikk det norske forsvaret en
egen forsvarsgren som benevnes Cyberforsvaret.

Hva er Cyber egentlig?
Ordet Cyber i seg selv gir ikke noe mening. I følge Oxford Dictionary er Cyber et adjektiv "relating to or
characteristic of the culture of computers, information technology, and virtual reality" og i
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retningslinjer nylig utgitt av Forsvarsdepartementet ("FDs Cyberretningslinjer", mars 2014) er Cyber
definert som et "prefiks som viser at det ordet prefikset benyttes sammen med henviser til noe i
cyberdomenet, f.eks. cyberangrep eller cybertrussel".
Uten en klar definisjon eller forankring i doktrinen kan oppgavene utført av cyberorganisasjoner i ulike
land bli vidt forskjellige. USCYBERCOM for eksempel har følgende mission statement:
"USCYBERCOM plans, coordinates, integrates, synchronizes, and conducts activities to: direct
the operations and defense of specified Department of Defense information networks and;
prepare to, and when directed, conduct full-spectrum military cyberspace operations in order
to enable actions in all domains, ensure US/Allied freedom of action in cyberspace and deny
the same to our adversaries."
Norske Cyberforsvaret derimot er "en militær organisasjon som drifter, sikrer og forsvarer Forsvarets
datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet" (kilde:
www.forsvaret.no).
I tillegg til de eksisterende, fysiske krigsdomenene luft, land, sjø og rommet er det nå introdusert et
nytt, virtuelt domene kalt cyberspace eller cyberdomene ("det digitale rom" ifølge
Forsvarsdepartementets retningslinjer). Det gjør ikke doktrineutvikling enklere at cyberdomenet ikke
kan skilles fra de eksisterende domenene som for eksempel land og luft kan skilles fra hverandre.
Cyberdomenet sammenfaller med alle andre domener der informasjon og informasjonsutveksling er
involvert.
I den forbindelse har Association of Old Crows (AOC) etablert et konsept der det elektromagnetiske
spekter (EMS) defineres som et eget fysisk domene, som bør håndteres på lik linje med de andre fysiske
domenene. For å kunne yte noe form for kontroll over EMS-domene er det avgjørende å få oversikt
over aktivitetene i spekteret, samt å etablere en koordineringsmekanisme: Spectrum Management.
Spectrum Management innebærer mye mer enn kun frekvensadministrasjon og planlegging. Det
inkluderer også kontinuerlig overvåking av relevante deler av EMS for å kunne identifisere
bruksmønsteret knyttet til egne, fiendtlige og nøytrale EM-aktører.

Hvordan håndteres Cyber i Norge?
Frem til 2009 var anskaffelse, drift og utdanning relatert til Forsvarets (felles) informasjonsinfrastruktur
ansvaret til FLO/IKT (tidligere Forsvarets Tele- og Datatjeneste) og FK KKIS (tidligere Hærens Samband).
I 2009 ble det opprettet en paraplyorganisasjon ved navn Forsvarets Informasjonsinfrastruktur (INI),
som tok over drifts og utdanningsansvaret, mens FLO/IKT rendyrket anskaffelsesfunksjonen. INI ble i
2012 omdøpt til Cyberforsvaret. Cyberforsvarets oppgaver knyttet datanettverksoperasjoner er
avgrenset til Computer Network Defence (CND) da de andre operasjonskonseptene innen CNO er
underlagt andre aktører i Forsvaret.
Cyberforsvaret er først og fremst en driftsorganisasjon som skal sikre tilgjengelighet av felles
informasjons- og kommunikasjonssystemer i Forsvaret, og inkluderer opplæring av personell,
deployering av sambandsmidler og beskyttelse av datanettverk. FDs Cyberretningslinjer sier at
cyberoperasjoner brukes i forsvarssektoren som et synonym til datanettverksoperasjoner.
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Cyberoperasjoner omfatter ikke IKT-aktiviteter, som er støtteaktiviteter for å kunne utvikle og fasilitere
et stabilt og sikkert cyberdomene. Dermed er cyberoperasjoner kun en liten del av virksomheten til
Cyberforsvaret.
I samme dokument fra FD står cyberdomenet beskrevet som "fysiske og logiske sammenkoblinger av
informasjonssystemer, herunder nettverksenheter, kommunikasjonsinfrastruktur, lagringsmedier og
data (synonym: det digitale rom)". Det innebærer at trådløse bærere som benyttes i
kommunikasjonsinfrastrukturen og sensorer som er tilknyttet informasjonssystemer også er del av
cyberdomenet. Derfor virker det lite helhetlig at FDs Cyberretningslinjer nevner at cyberoperasjoner
ikke omfatter tiltak utenfor datanettverkene for å påvirke disse, eksempelvis i form av kinetiske
maktmidler og elektronisk krigføring.

Sammensmelting av Cyber og EK?
I et forsøk å rydde opp i gammel doktrine og legge til rette for den økte betydningen av Cyber har den
amerikanske Hæren nylig utviklet et konsept som heter Cyber Electromagnetic Activities (CEMA).
Konseptet for CEMA er beskrevet i Army Field Manual FM 3-38 og omfatter "cyberspace operations
(CO), electronic warfare (EW), and spectrum management operations (SMO)". Dessverre ser det ut at
forsøket ender i samme fallgruven som IO-doktrinen. Istedenfor å begrense seg til konkrete områder
der cyberoperasjoner og elektronisk krigføring overlapper, prøver CEMA-konseptet å dekke alt
innenfor EK og Cyber. I tillegg defineres Spectrum Management som et separat men relatert
operasjonsområde. Et blikk på figuren under (hentet fra CEMA-dokumentet), som skal tydeliggjøre
forholdet mellom domenene og EMS, viser at konseptet virker mer forvirrende enn oppklarende.

Forholdet mellom domener og EMS (kilde: US Army FM 3-38)
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Er sammensmeltingen mellom Cyber og EK en myte? Finnes det ingen overlapp? Ja visst finnes det
overlapp og behov for koordinering. Men da må man se på konkrete områder. Datanettverk som er
avhengig av radioforbindelser (for eksempel radiolinjer, multi-rolle radioer med
dataoverføringskapasitet eller SATCOM) er i prinsippet følsom for elektromagnetiske forstyrrelser,
generert enten forsettlig (fiendtlig jamming) eller ubevisst (egne sendere som opererer på samme
frekvens). Det kan også tenkes at skadelig programvare føres inn i datanettverk gjennom
radioforbindelser eller sensorer som er avhengig av det elektromagnetiske spekter for å kunne
fungere, for eksempel radar.
Hvis vi begrenser oss til Norge, så ser det ikke ut til å skje en sammensmelting av Cyber og EK med det
første. Cyberforsvaret som organisasjon er ikke tilrettelagt for å planlegge og gjennomføre operasjoner
i EMS. Elektronisk krigføring overlates til våpenplattformer i forsvarsgrenene eller EK-kompaniet i
Etterretningsbataljonen. Forsvarets Spectrum Management aktiviteter er begrenset til langsiktig
frekvensadministrasjon samt koordinering med sivile myndigheter. Det finnes ingen kapasiteter for å
skaffe oversikt over spekteret i nær sanntid eller gjennomføre dynamisk tildeling av frekvenser i et
taktisk miljø.

Et blikk mot fremtiden
Opprettelsen av en sentral fagmyndighet for EK under Generalinspektøren for Luftforsvaret gir
mulighet for en bedre koordinering av Cyber og EK i Norge. For det første bør radio- og sensormiljøene
i Cyberforsvaret inviteres til å samarbeide tettere med EK-fagmyndigheten for å løfte EK-kompetansen
i cybermiljøene. Felles sårbarheter og trusler skal identifiseres og risikoreduserende tiltak skal treffes
der det er mulig. I tillegg bør det tilrettelegges for opplæring og trening i grensesnittet mellom Cyber
og EK.
Spectrum Management (SM) bør få en mer sentral plass i fellesoperasjoner. Eksisterende
sambandsmiljøer bør få utstyr for og trening i spektrumovervåking og dynamisk tildeling av frekvenser.
Overvåking av spekteret er nødvendig for å danne seg et situasjonsbilde av spekteret, ikke minst for å
forsikre at egne styrker holder seg til frekvenstildelingen og ikke forstyrrer hverandre. Nye
generasjoner av smarte radioer krever at bruker setter grenser i form av nær sanntid Joint Restricted
Frequency List (JRFL) programmering. Elektromagnetiske aktiviteter fra nøytrale og fiendtlige aktører
bør overvåkes for å kunne gi tidlig varsel om mulig påvirkning av egne systemer. EK kan være en
leverandør av viktig spektrumsinformasjon til G6/S6-miljøene, men dette forutsetter at dagens
vanntette skott skyves til side på begge sider av bordet.
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Kapittel 7 EK i Forsvaret i 2025
Arven
I den vestlige verden har elektronisk krigføring en historie som tilsier at faget og kompetansen nær
sagt må revitaliseres ved hver eneste krig eller konflikt. EK har gjennom tidene blitt nedprioritert når
styrkene ikke er engasjert i operasjoner. I tillegg har det siden den kalde krigens slutt vært store
generasjons utskiftninger innen teknologi, heri tilgjengelighet og utbredelse. Arven, hva angår EK
teknologi, er at EK systemene har kommet i etterkant av utviklingen av de systemene som skulle
utnyttes eller påvirkes. På bakgrunn av tempo i teknologiutvikling frem til 1990-tallet var dette
operativt akseptabelt. I dagens komplekse emittermiljø er ikke dette lengre akseptabelt.

Status i inneværende periode, herunder pågående konflikter
Elektronisk krigføringskapasiteter har gjennom de siste operasjonene levert på en slik måte at
etterspørsel etter EK er økende i operative miljøer. I Forsvaret har EK fått økt oppmerksomhet basert
på erfaringer og behov identifisert i Kosovo, Afghanistan, Irak, Adenbukten/Somalia, Libya og sist Syria.
Nyere operative erfaringer, har blant annet fremtvunget økende behov interoperabilitet på tvers av
forsvarsgrenene, heri også betydelig kompetanse utveksling. Denne utviklingen er fornuftig i forhold
til tilgjengelige ressurser (kompetanse spesielt) i et så lite forsvar som det Norge har. Internt i Forsvaret
er den kompartementaliseringen som har preget historien i ferd med å forsvinne, derved at
forsvarsgrenene og fellesnivået krever økt tilgang på EK-informasjon og -kapasiteter. Operasjonene
som norske styrker har deltatt i, har medført nye operative behov og krav for å kunne være relevant i
scenariene. I kort innebærer endringene at Forsvarets EK kapasiteter har flyttet seg fra fokus på en
konvensjonell militær motstander til scenario som omfatter ikke-hierarkiske strukturer og multiple
aktører av uklare, eller vekslende status i relasjon til konflikten.

Ambisjon i et realistisk perspektiv
Norge har et lite militærapparat, og deriblant EK miljø, og er dermed tvunget til å prioritere riktig. For
å ha kapasitet til å prioritere, og velge riktig i alle typer scenarier Forsvaret kan komme til å møte,
krever det i første rekke at Norge, innen EK, må satse på kompetanseoppbygging. Spesielt må
kompetanse og kapasitet til å utnytte EMS og EM operasjoner opparbeides og videreutvikles.
Ambisjonen må, uavhengig om det er en stridsgruppe med land-, sjø, eller luftkomponent som kjerne,
ha mål av seg til å levere robuste EK-kapasiteter, både til innsamling, overlevelse og angrep. EKkapasiteten må kunne dekke kjerneelementet, herunder med en tid/rom faktor som gir egne
beslutningstakere tilstrekkelig forsprang i forhold til å omsette kunnskap til effekt (OODA-Loop1/Boyd
syklus). Dette innebærer også behov for kapasitet til å påvirke andre aktørers tilsvarende evne til
effektivt å ta operative beslutninger (nekte andre de samme muligheter til beslutningsoverlegenhet).
Samtidig må Forsvaret selv ha robust kompetanse og kapasitet til selv å lede EK operasjonene på

1

OODA-Loop = Observe, Orient, Decide and Act, også kjent som Boyd syklus.

39
AOC Arctic Roost
Org. nr. 997494369

operasjonelt nivå og sikre best mulig prioritering og effekt av Forsvarets kapasiteter på tvers av
forsvarsgrener.

Veien til 2025
Forsvaret er allerede i ferd med å erkjenne at enhver manøver eller forflytning, uavhengig av typen
plattform og operasjonsdomene (land/sjø/luft), har et element av EK. Dette gjelder i alle ledd av
operasjonen fra plan til gjennomføring. Denne utviklingen er kommet for å bli, men vil ta noen år å få
implementert fullt ut. I 2025 vil integrert EK i alle ledd av militære operasjoner være en selvfølge på
det utøvende nivået. På fellesoperativt nivå, vil EMS være operasjonalisert som et eget
krigføringsdomene, en retning som NATO allerede søker å etablere, men som ikke er like fullt ut erkjent
i Norge.
Veien mot 2025 vil identifisere økt behov for å dekke utvalgte deler av EMS, herunder spesielt de deler
som knyttes til sensorer (Joint ISR), samt kommunikasjon mellom sensorer og våpen/effektorer.
Kapasitetene må inkludere både utstyr nyttet av regulære militære aktører i rammen av sine
operasjoner, men og de enheter som nyttes på en improvisert måte av irregulære aktører (eksempelvis
GSM basert initiering av rakettutskyting). I tillegg vil kapasiteter som er rettet mot navigasjons
krigføring (NAVWAR) bli integrert i EK, dette fordi det er operasjonsmessig formålstjenlig i forhold til
planlegging, kontroll (herunder Jamming Control Authority) og anvendelse. GPS og tilsvarende
systemer nyttes i økende grad som premissleverandør innen tidssynkronisering (tidsluke og hoppsett)
for å styre EMS tilgang. Videre vil utvikling av kommunikasjon- og styringssystemer påkreve at det blir
tettere integrasjon mellom EK operasjoner og nettverksoperasjoner (Computer Network Operations
(CNO)). I 2025 vil EK, SM, NAVWAR og CNO være komplementere kapasiteter som må koordineres tett
for å nå nasjonale (Norske) og operasjonsmessige målsettinger.

(kilde: Arctic Roost)
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Forsvarets elektronisk krigføringskapasiteter må i økende grad integreres i alle typer operasjoner, i alle
de identifiserte stridsdomenene /land/sjø/luft/elektromagnetisk). I tillegg må det balanseres mellom
sensor og effektor EK. EK kapasitetene må i økende grad nyttes for å tilrettelegge for egen EMS tilgang
og bruk. I dette ligger støtte til K2IS planlegging, herunder støtte til å identifisere ledig kapasitet i EMS,
i tillegg til å aktivt nytte offensive EK kapasiteter for å ”frigjøre” EMS. Dette løses gjennom bruk av
responsive EK motmidler som aktivt skiller egne emitter parameter fra andre aktørers. Andre aktørers
emitterenheter nektes bruk av EMS gjennom jamming eller annen form for tjenestenekt.

F-35 ”Joint Strike Fighter”
JSF vil for fremtiden innebære betydelige utfordringer innen EK fagfeltet. Valget av JSF vil trolig påvirke
”den norske tilnærmingen” til elektronisk krigføring, derved at Norge ikke lengre innehar full innsikt
og kontroll med JSF sine EK sensor(er) eller plattform mottiltaks programmering. Dette kan i enkelte
situasjoner være positivt, herunder spesielt innen global (alliert) tidssynkronisering av deteksjonsfase
for EK sensoren(e) om bord. Det kan dog være negativt, derved at EK sensor og mottiltak blir for
homogen innad i en flernasjonal operasjon der F-35 JSF er kjernekapasiteten på alliert side, og dermed
blir meget sårbar dersom EK paraplyen blir identifisert/penetrert. Videre mulige konsekvenser for EK
miljøet, ved innføring av JSF, er at luftbårne bemannede EK systemer ikke lengre kan prioriteres, dette
primært av økonomiske begrunnelser. DA-20 EK-flyene eller tilsvarende eleverte kapasiteter med
mulighet for ”man-in-the-loop” EK systemer vil med stor sannsynlighet være meget relevante i
fremtidens operasjoner, da disse kan klassifisere detektert aktivitet i EMS og i nær sanntid informere
andre egne, eller omsette informasjon til offensiv handling (jamming). Dette er ikke gjennomførbart
ved ”post-mission” analyse, som blir alternativet som JSF tilbyr, da tidsfaktoren i fremtidens
operasjoner vil stille enda høyere krav til omsetting av informasjon i nær sanntid.

F-35 Lightning II (foto: Eric A. Clement US Navy)
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Kapittel 8 Satsingsomrader innen EK
for norsk industri i 2025
EK-relatert industri i Norge
Det finnes ikke mange norske bedrifter som tilbyr EK-relaterte produkter og tjenester. En nyere rapport
fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI-rapport 2009/01068 "Kartlegging av kunnskap og kompetanse
innen forsvarsindustrien i Norge") påpeker at "forsvarsindustrien hadde kunnskaps- og
kompetansehull på områder som f.eks. halvledere, elektronisk krigføring og sensorsystemer".
Kunnskap og kompetanse innenfor EK er altså mangelvare i forsvarsindustrien.

Samtidig viser Forsvarets plan for fremtidige anskaffelser (FAF 2014) til et betydelig beløp (ca. 1000
MNOK) som er avsatt til investeringer relatert til elektronisk krigføring i perioden 2014 til 2022. Utover
disse fellesanskaffelser som del av Forsvarets NbF-satsing, har også forsvarsgrenene planlagt EKrelaterte innkjøp, som oftest i forbindelse med våpensystemanskaffelser. Et godt eksempel er
anskaffelsen av nye jagerfly. Innføring av Lockheed Martins F-35 i Norge medfører et stort behov for
støtte til å integrere flyets EK-systemer med Luftforsvarets eksisterende infrastruktur.

Kombinert med forsvarsdepartementets uttalte vilje til nasjonal kompetansebygging gjennom
samarbeid med norsk forsvarsindustri, bør dette gi gode forutsetninger for en liten men dyktig, EKrelatert industrivirksomhet i Norge i 2025.

Satsingsområder
Basert på konklusjonene i kapittel 5 og 6 bør norsk EK-relatert forsvarsindustri satse på følgende
områder i 2025:






Utvikling av spektrum management applikasjoner. I fremtiden blir det svært viktig å ha
oversikt over pågående (sann tid) og fremtidige aktiviteter (planlagt) i det elektromagnetiske
spektret for å kunne utnytte spektret optimalt til egen bruk og minske forstyrrelsen av
egne/nøytrale systemer. Intelligente spektrum management applikasjoner som er nettverket
med systemene som bruker EMS gir mulighet til styring og kontroll.
Tilpasning av eksisterende EK-systemer (arv) til nye våpenplattformer. Integrasjon av nye
våpensystemer i den eksisterende EK-infrastruktur trenger ofte tilpasning av arvesystemene.
En systemintegrator med god kunnskap til eksisterende systemer kan hjelpe Forsvaret i
integrasjonsfasen.
Vedlikehold og levetidsforlengelser. Fagmiljøene innen EK er små. Det å inneha
vedlikeholdskompetanse for få systemer blir vanskeligere og vanskeligere. Det faktum at det
ofte er skifte av stillinger internt i Forsvaret som en del av karriereutviklingen, vil gjøre at
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kompetansen flyttes ut av fagmiljøene. Industrien har en mer stabil arbeidsstokk og kan derfor
bidra til å opprettholde nødvendig kompetanse over tid.
Støtte til oppbygging og vedlikehold av nasjonal Emitter Data Base. Den nasjonale Emitter
Data Base (EDB) bør ikke bare inneholde signaturer til et utvalg av militære emittere, men helst
gjenspeile virkeligheten i hele EMS og derfor også inneholde mest mulig sivile signaturer.
Forsvarsindustrien kan spille en viktig støtterolle i denne sammenheng, i tillegg til å
tilrettelegge for EDB-relatert infrastruktur.
Støtte til konfigurasjon og omprogrammering av SDR-baserte EK-systemer i felt. Fordelen
med software-defined systemer er at de enkelt kan tilpasses nye bruksområder ved hjelp av
omprogrammering. Krav til kort reaksjonstid forutsetter at programmeringsstøtten er
tilgjengelig nær brukeren, en kapasitet som Forsvaret ikke har per i dag. Her kan
forsvarsindustrien bidra med analyse, design og programmeringsressurser.
Simulering og modellering av EK til trening og utdanningsformål. Trening og utdanning
innenfor elektronisk krigføring kan vanligvis ikke gjennomføres med bruk av ekte emittere,
blant annet på grunn av faren for avsløring av systemkapasiteter eller forstyrrelse av andre
EMS-brukere. Modellering og simulering av EK spiller en viktig rolle i utdanning og trening av
systembrukere. Forsvarsindustrien kan bidra her med treningssystemer og kursvirksomhet.
Forskning og utvikling innen nye modulasjonsformer og prosesseringsteknikker.
Forsvarsindustrien kan, i samarbeid med institusjoner som for eksempel Forsvarets
Forskningsinstitutt, bidra til forbedring av elektronisk utstyr som benytter EMS.
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Kapittel 9 Anbefalinger
Operasjoner
Militære operasjoner i 2025 kjennetegnes som fellesoperasjoner i koalisjonssammenheng. Riktig
utnyttelse av det elektromagnetiske spekteret er en meget viktig forutsetning for å kunne oppnå
suksess i slike operasjoner. Dette krever først og fremst kunnskap om EMS som krigføringsdomene, i
tillegg til evnen til å kunne reagere raskt på endringer i domenet. All militær bruk av EMS skal
koordineres, selv om bruken i utgangspunktet kun omfatter utstyr og operasjoner relatert til en
spesifikk forsvarsgren. Elektronisk krigføring, herunder spektrum management, må derfor bli en
uunnværlig basisfunksjon på fellesoperativt nivå i alle militære operasjoner.
Anbefaling:



Anerkjenn EMS som krigføringsdomene i Forsvarets fellesoperative doktrine
Etabler EK som basisfunksjon på fellesoperativt nivå i alle militære operasjoner

Organisasjon
Materiell og personell knyttet til elektronisk krigføring forblir mangelvare og bør derfor betraktes som
strategiske ressurser, som kan og skal benyttes på tvers av forsvarsgrener. Siden de fleste EK-ressurser,
også i fremtiden, er tilknyttet våpensystemer som organisk tilhører hæren, marinen eller luftforsvaret,
er det ikke hensiktsmessig å samle disse ressursene i fellesoperative enheter. Sentral planlegging og
koordinering av innsatts derimot er svært viktig. En overordnet struktur for planlegging og
koordinering av EK må derfor etableres. Noen fellesfunksjoner som trenger daglig drift, for eksempel
opplæring eller vedlikehold av sentrale EK-databaser, kan med fordel delegeres til lavere enheter som
er mest egnet til å utøve funksjonen.
Anbefaling:





Etabler stabsfunksjon i Forvarets Operative Hovedkvarter med ansvar for planlegging og
koordinering av EK-operasjoner og øvelser. Staben bør ha tilstrekkelig bemanning til å kunne
støtte deployering av EK-spesialister til operasjoner i utlandet.
Viderefør Forsvarets EK Støttesenter (FEKS) med et tilstrekkelig antall stillinger til å kunne
støtte daglig drift og vedlikehold av felles EK-funksjoner.
Viderefør og styrk kompetanseoppbygging om EK i forsvarsgrenene og ved FFI. Spesielt er en
sterk og omfattende kompetanse ved FFI avgjørende for god og fremtidsrettet bruk og
utnyttelse av EK.

Materiell
Alle fremtidige anskaffelser av EK-relatert materiell må koordineres. Dette gjelder også utstyr anskaffet
til plattformbeskyttelse. Videre er det viktig at flest mulig eksisterende og fremtidige EK-sensorer blir
nettet for å kunne støtte flere enheter enn bare den som eier sensoren. Lagring av sensor data i
standard format til senere (off-line) analyse skal være påkrevd for alle nye EK-systemer. Det norske
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Forsvaret sett under ett bør ha tilgang til en hensiktsmessig blanding av passive og aktive EK-systemer,
herunder også jammekapasiteter. For å kunne utøve koordineringsrollen på fellesoperativt nivå bør
det i tillegg anskaffes automatisert støtte til spektrum management.
Anbefaling:





Etabler en stilling i Forsvarets Logistikkorganisasjon med ansvar for koordinering av
anskaffelser av EK-relatert materiell.
Etabler langsiktig materiellplan for EK
Gi FFI oppdrag til å gjennomføre en studie med fokus på netting av eksisterende og fremtidige
EK-systemer
Fremskaff automatisert støtte til spektrum management

Industri
Forsvarets planlagte investeringer relatert til EK er estimert på mer enn en milliard i perioden frem til
2025. En del av beløpet er knyttet til anskaffelse av våpensystemer fra utlandet. Kombinert med
forsvarsdepartementets uttalte vilje til nasjonal kompetansebygging gjennom samarbeid med norsk
forsvarsindustri, bør dette gi gode forutsetninger for en liten men dyktig, EK-relatert
industrivirksomhet i Norge i 2025. Industrivirksomheten er hovedsakelig knyttet til vedlikehold av
eksisterende EK-systemer, utvikling av EK-relatert programvare, støtte til omprogrammering av EKsystemer i felt og konsulenttjenester i forbindelse med anskaffelse av nye EK-systemer.
Anbefaling:




Gjennomfør planlagte investeringer innen EK og prioriter nasjonal kompetansebygging
gjennom samarbeid med norsk forsvarsindustri (Forsvaret)
Sats på kompetansebygging innen EK og (videre)utvikling av EK-relaterte produkter og
tjenester (Industri)
Tilrettelegg for eksport av norskutviklede EK-produkter og tjenester
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