ICE worx
Senter for innovasjon, konseptutvikling og eksperimentering

ICE worx er et felles innovasjonssenter for aktørene i forsvarssektoren. Her skal forskere og
ingeniører samarbeide med norske teknologibedrifter og militære avdelinger i Forsvaret om
å teste og utvikle ny teknologi som kan styrke forsvarsevne, sikkerhet og beredskap.

Gjennom det såkalte trekantsamarbeidet mellom Forsvaret som eier
behovene, FFI som er eksperter på teknologi og militære anvendelser
og industriaktører som kan utvikle og levere produkter og tjenester,
har vi lyktes i å utvikle markedsledende produkter innen enkelte nisjer.
FFIs ambisjon er å styrke Trekantmodellen ytterligere.
Senteret skal bidra til å videreutvikle trekantsamarbeidet til å
omfatte sivile industriaktører og
kompetansemiljøer med relevant
kompetanse eller teknologi for
Forsvaret.

Hurtige innovasjonsløp
ICE worx organiserer aktører
og innovasjonsaktiviteter på felles
arenaer. Vi utvikler verktøy og prosesser som støtter felles problemforståelse og problemløsning, samt hurtig utvikling av løsninger basert
på ny tilgjengelig teknologi.
Med tilpassede metoder, målrettede aktiviteter og egnet infrastruktur,
skal vi utvikle og eksperimentere raskere og mer effektivt. Vi legger
opp til tidlig eksponering av teknologi og prototyper for relevante
brukermiljøer ved å drive målrettet uttesting av ny teknologi for militære
anvendelser både i laboratorier og i felt. Dette har vist seg å være et
effektivt virkemiddel for å stimulere til hurtigere innovasjonsløp og
relevante løsninger.

Innovasjonsarenaer
FFI videreutvikler eksisterende arenaer for testing og eksperimentering, og etablerer nye ICE worx innovasjonsarenaer
i tilknytning til Forsvarets operative virksomhet. Hit vil vi
invitere teknologi- og industribedrifter til å utvikle
teknologi og løsninger for operative
behov i tett samarbeid med våre
forskere og militært personell.

ICE worx Kjeller

ICE worx Arctic

ICE worx Horten
ICE worx Rena

ICE worx Rygge / Evenes

Skann QR-koden for å lese mer om ICE worx
Her finner du informasjon om våre arenaer,
finansieringsordninger og innovasjonmodeller.
Kontakt: ice-worx@ffi.no
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