


2

• Thales har levert det interne 

kommunikasjonssystemet SOTAS til de fleste

militærkjøretøyene i Norge.

• Thales har levert TACAN, NATOs taktiske

navigasjonssystem til alle militære flyplasser i Norge. 

• Til den norske marinen har Thales levert flere

sonarer, blant annet FLASH dyppesonarer, og

systemer for satellittkommunikasjon. 

• Thales Norway er eneleverandør til Forsvaret og

NATO av talekommunikasjonssystemer (VCS) for 

militær luftromsovervåkning og trafikkledelse. 

• Vi utvikler- og leverer sikre meldingssystemer for 

forsvar og myndigheter i Norge, og NATO. XOmail 

sørger for den formelle meldingstjenesten og 

muliggjør sikker informasjonsutveksling mellom 

informasjonssystemer i forskjellige 

sikkerhetsdomener.

• Thales Norway har en lang tradisjon i utvikling av

mekanismer og sertifiserte løsninger for sikker

dataflyt mellom informasjonssystemer og nettverk

med ulik sikkerhetsgradering. 

• Thales Norway har lang erfaring med 

sikkerhetsrådgivning og er valgt som rådgiver i flere 

store forsvarsprogrammer, både av norske 

myndigheter og av store hovedleverandører av 

systemer og plattformer. 

Trondheim

Oslo

Stavanger

• Mer enn 100 års

tilstedeværelse I Norge

• 300 ansatte

• 3 lokasjoner i Norge: 

Oslo, Trondheim og Stavanger

• I 2016 åpnet Thales Flight Training Center, et 

helikoptersimulatorsenter I Stavanger. Piloter og 

mannskap på de norske redningshelikoptrene 

(AW101) og Norsk Luftambulanse (H135 og H145) 

trener i senteret. 

• I 2021 ble Thales tildelt en kontrakt om å tilby tidlig 

varslingssystem til Air Traffic Management (ATM) i 

AVINOR Air Navigation Services AS.

• 29. Oktober 2009 ble satellitten Thor-6 skutt opp i 

rommet. Den er fremdeles aktiv under eierskap av

Telenor Satellite Broadcasting. 

• I 2012 begynte Thales å levere elektroniske

signalanlegg for Norsk jernbane. 

• Thales leverer neste generasjons trafikksystem, (TMS) 

til Norsk jernbane. Dette er en del av ERTMS 

programmet. 

• Siden 2005 har Thales hatt avtalen om å levere

norske pass, og i 2020 lanserte vi den neste

generasjonen av pass og nye nasjonale ID-kort.

• I tett samarbeid med ledende, norske finansforetak

utvikler Thales nye betalingstjenester.

• Thales leverer innovativ teknologi til tingenes

internet, som forenkler og øker hastigheten på

virksomheters digitalisering.



Credit – Forsvarets Mediearkiv

Thales i Norge er en ledende leverandør av teknologi til forsvar, romfart, luftfart, offentlig transport og identitet & 

digital sikkerhet i Norge. 

Thales er en pålitelig partner innen utvikling og levering av verdensledende høygraderte kommunikasjonssystemer 

for krevende utfordringer innen forsvars- og sikkerhetsmarkedene i Norge, og våre allierte. Thales Norway AS 

opererer under sikkerhetsloven og er en integrert del av det totale forsvarskonseptet i Norge. Videre operer Thales et 

trenings- og simuleringssenter for helikopter i Stavanger. 

Siden 2012 har Thales etablert seg som en viktig teknologileverandør for skinnegående transport i Norge med 

signalleringssystemer og trafikkstyringssystemer (TMS). 

I 2005 valgte norske myndigheter Thales som leverandør av personalisering av de nye passene. I 2020 hadde norske 

myndigheter en suksessfull lansering av passene og de første nasjonale ID kortene. 

Thales har vært i Norge i over 100 år, og har nå ca. 300 ansatte fordelt på tre hoved lokasjoner. 

Thales i Norge
– Faktaark
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Thales bruker alltid en tilnærming der samarbeid med 

nasjonale partnere er inkludert i forretningsmodellen. I 

det norske forsvarsmarkedet har de mest avanserte 

løsningene som leveres av industrielle aktører kommet 

frem fra et samarbeid mellom industrien, akademiske 

og forskningsinstitusjoner sammen med Forsvaret. 

Dette trekantede samarbeidet tillater korte og 

effektive kommunikasjonslinjer og har skapt en svært 

konkurransedyktig og moderne forsvarsindustri, som 

Thales er en del av. 

For å utvide posisjonen som markedsleder innen sikker 

kommunikasjon, transport og romfart, jobber Thales 

tett med norske kunder og partnere. Thales 

samarbeider med flere akademiske institusjoner i 

Norge for å støtte og tiltrekke fremtidige generasjoner 

av ingeniører. Institusjonene inkluderer:

• Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

• Universitetet i Oslo (UiO)

• NTNU: Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet

• Høgskolen i Gjøvik

• Universitetet i Bergen (UiB)

Forsvar

Thales i Norge har en langvarig og sterk posisjon i det 

norske forsvaret. Vi tilbyr et bredt spekter av løsninger og 

tjenester for alle forsvarsgrener. 

Thales i Norge har et bredt spekter av produkter innen 

kommunikasjons- og kontrollsenterløsninger. Selskapet har 

levert sikre, militære nettverk siden midten av 1980-tallet 

og har bred erfaring innen forsvarskommunikasjon 

gjennom mange år. 

Thales har levert SOTAS tale- og datakommunikasjon 

systemer til de fleste militærkjøretøyene i Norge. SOTAS 

har effektive støydempende funksjoner og sørger for klar 

taleoverføring selv i svært støyende omgivelser. Thales 

har levert satellittkommunikasjonsløsninger for fregattene i 

NANSEN-klassen, samt korvettene i Skjold-klassen. 
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Thales har en sterk posisjon innen overvåkning-, 

deteksjons- og etterretningssystemer. I moderne 

forsvarsscenarier er evnen til å raskt og effektivt oppdage 

og identifisere trusler en forutsetning for effektiv 

beskyttelse av mennesker og territorier. 

Thales leverer FLASH dyppesonar til NH90-helikoptrene. 

Thales har også levert TACAN, NATOs taktiske 

navigasjonssystem, til alle militære flyplasser i Norge. 

Thales radarer brukes av en rekke NATO-land.



Sikkerhet

Thales Norway har i over 70 år utviklet og levert 

krypteringsprodukter for å tilfredsstille behovet for 

beskyttelse av sikkerhetsgradert informasjon for 

Forsvaret, norske myndigheter, NATO og NATO-

nasjoner. Vi er verdensledende innen høygradert 

krypto- og sikker kommunikasjon, og har vært 

eneleverandører av IP-krypto til NATO siden 2001. 

Thales Norway er partner, pålitelig rådgiver og 

leverandør til Forsvaret, norske myndigheter og NATO. 

Vår unike posisjon er oppnådd gjennom mer enn 100 

år som industriselskap og et langvarig samarbeid med 

Forsvaret, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

Thales Norway er et uavhengig forsvars- og 

sikkerhetsselskap, opererer under norsk Sikkerhetslov 

og er heleid av Thales SA (EPA: HO). 

Sikker informasjonsutveksling
Thales Norway har en lang tradisjon i utvikling av 

mekanismer og sertifiserte løsninger for sikker dataflyt 

mellom informasjonssystemer og nettverk med ulik 

sikkerhetsgradering. Vi har både maskinvarebaserte 

løsninger for dataflyt mellom informasjonssystemer der 

høy kapasitet og strenge krav til lav forsinkelse er 

nødvendig, til programvarebaserte løsninger som 

baserer seg på innhold og sikkerhetsmerking av 

datapakker. Vi leverer våre systemer til blant Forsvaret, 

norske myndigheter, NATO og en rekke allierte 

nasjoner.  

Sikkerhetstjenester
Thales Norway har lang erfaring med 

sikkerhetsrådgivning og er valgt som rådgiver i flere 

store forsvarsprogrammer, både av norske 

myndigheter og av store hovedleverandører av 

systemer og plattformer. Vi tilbyr tilpassede 

sikkerhetsrådgivningstjenester for å oppnå

sikkerhetsgodkjenning i Norge, både for 

informasjonssystemer og for andre plattformer. 

Luftfart

Som verdensledende innen teknologi og 

kommunikasjon, tilbyr Thales en rekke produkter og 

tjenester til luftfartssektoren. Videre driver Thales i Norge 

et treningssenter med helikoptersimulatorer I Stavanger. 

I 2021 ble Thales tildelt en kontrakt om å tilby tidlig 

varslingssystem og antikollisjonsprogramvare til Air Traffic 

Management (ATM) i AVINOR Air Navigation Services 

AS. Programvaren kalles TopSky-Safety Nets og hjelper 

flygelederne med å oppdage potensielle konflikter på 

et svært tidlig stadium. På denne måten bidrar Thales til 

enda tryggere reiser for passasjerer i det norske 

luftrommet. 
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Virksomhetsområdene våre er delt inn i fem 

hovedkategorier:

Krypto- og høygradert sikkerhet

Thales Norway er strategisk partner til det norske 

Forsvaret for høygradert krypto og eneleverandører 

av IP-krypto til NATO. Vi utvikler og leverer produkter 

som muliggjør sikker kommunikasjon for forsvar, 

nasjonale myndigheter og NATO. Thales Norway 

bidrar til sikker kommunikasjon og beskyttelse av 

hemmeligheter kritisk for Norge, NATOs og alliertes 

sikkerhetsinteresser.

Sikker talekommunikasjon
Thales Norway er eneleverandør til Forsvaret og NATO 

av talekommunikasjonssystemer (VCS) for militær 

luftromsovervåkning og trafikkledelse. Vi leverer sikre

kommunikasjonssystemer tilpasset militære 

organisasjoner, som gir militære styrker muligheten til å 

kommunisere sikkert på tvers av ulike 

sikkerhetsdomener og nettverk. 

Sikkert meldingssystem 

Vi utvikler- og leverer sikre meldingssystemer for forsvar 

og myndigheter i Norge, og NATO. XOmail sørger for 

den formelle meldingstjenesten og muliggjør sikker 

informasjonsutveksling mellom informasjonssystemer i 

forskjellige sikkerhetsdomener. I 2021 ble Thales 

Norway hovedleverandøren av sikre meldingssystemer 

til NATO. 

Credit – Thales Group



I 2016 åpnet Thales i Norge et trenings- og simuleringssenter 

i Stavanger. Treningssenteret møter etterspørselen etter 

opplæringstjenester for helikopterpiloter i områder som 

Forsvar, Søk og Redning (SAR), Luftambulanse og Olje & 

Gass. 

Det moderne treningssenteret er vert for flere operatørers 

simulatorer og tilbyr et bredt spekter av tjenester som EASA-

sertifisering-, student- og administrative tjenester og 

simulatorvedlikehold med høyt kvalifisert personale.

Nåværende kunder er blant annet Leonardo Helicopters

Ltd med deres AW 101 helikopter som gir opplæring til 

mannskapene på redningshelikoptrene til den norske 330 

skvadronen, samt piloter fra en rekke andre AW 101-

operatører.

Senteret er også vertsskap for Norwegian Competence

Centre Helicopter AS/Reiser Simulation and Training GmbH

sin doble H145/H135 simulator. Disse simulatorene gir 

opplæring til Norsk Luftambulanse, samt norske og danske 

mannskaper og piloter fra andre H 145- og H 135-

operatører. 

Trenings- og simuleringssenteret i Stavanger har også en 

H225 simulator. Denne simulatoren bruker Thales’ Reality H 

Full Flight Simulator Level D, samt det revolusjonerende 

bevegelsessystemet Hexaline kombinert med høy 

oppløsnings av geospesifikke bilder fra ThalesView™ 

bildegenerator. Simulatoren kan også brukes til trening av 

H215-mannskap. 

Romfart

Thales Alenia Space designer og leverer høyteknologiske 

løsninger for telekommunikasjon, navigasjon, observasjon 

av jorda, miljøstyring, utforsking, vitenskap og 

rombaneinfrastruktur. 

Myndigheter og privat industri er avhengig av at Thales 

Alenia Space leverer satellittbaserte systemer som gir 

forbindelser og posisjonering når som helst og hvor som 

helst, overvåker planeten vår, forbedrer forvaltningen av 

ressursene og utforsker vårt solsystem. Thales Alenia Space 

ser på rommet som en ny horisont som hjelper til med å 

bygge et bedre og mer bærekraftig liv på jorden. 

Thales Alenia Space har levert satellitten THOR-6, 

som nå drives av Telenor Satellite Broadcasting, 

som ble skutt opp i oktober 2009. Den har utstyr 

som tilbyr både TV- og 

telekommunikasjonstjenester i Norden og Baltikum, 

Øst- og Sentral-Europa og Midtøsten. 

Thales Alenia Space er en viktig partner for 

European Space Agency (ESA) og en stor 

bidragsyter til den internasjonale romstasjonen (ISS) 

og den fremtidige Lunar Gateway.

Nordmenn over hele kloden bruker vår teknologi 

regelmessig, enten via Galileo-

navigasjonssatellittene eller Iridium NEXT-

satellittkommunikasjonsnettverket.

Credit: Thales Group
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Transport 

Thales tilbyr en av de mest pålitelige og omfattende 

porteføljene av jernbane- og 

kollektivtransportløsninger på markedet.

Thales tilbyr sikkerhetsløsninger for infrastruktur til 

bakketransport, inkludert jernbane og bytransport. I 

løpet av de siste årene har Thales etablert seg som 

en betydelig teknologileverandør for offentlig 

transport i Norge innen jernbanesignalisering og 

trafikkstyringssystemer.

Thales’ utvikling av norsk transport har inkludert 

billettsystemer, kommunikasjonssystem for Bybanen 

og akselteller til BaneNOR.

Solide teknologiløsninger kombinert med lokal 

tilstedeværelse har bidratt til å gjøre togreiser 

tryggere og mer pålitelige for de reisende. I 2012 

ble Thales tildelt en kontrakt for å levere nye 

signalløsninger for norske jernbaner gjennom en 

avtale med Bane NOR. Den siste av de seks 

leveransene i prosjektet var “Farriseidet-Porsgrunn” i 

2019. Den nye “Follobanen” får Thales signalsystem 

«SignAn» når den åpnes.

I 2018 startet Thales arbeidet med leveransen av et 

nytt trafikkstyringssystem (TMS) til norsk jernbane 

gjennom BaneNOR. TMS er et stort steg i prosessen 

med digitalisering av de norske jernbanesystemene.

Digital sikkerhet & Identitetsløsninger

Thales er verdensledende innen digital sikkerhet, 

hvor tillit har blitt brakt til den globale økonomien 

og digitale overføringer sikres for milliarder 

mennesker og ting. I 2019 ble Gemalto kjøpt 

opp av Thales for å tilby digitale identitets- og 

sikkerhetsløsninger til de fleste land i verden.

Credit: iStock

Identitet og biometriske løsninger
Siden 2005 har Thales hatt avtalen med 

Politidirektoratet om å levere pass. I 2016 ble en ny 

avtale inngått og i 2020 lanserte vi den neste 

generasjonen av pass og nye nasjonale ID-kort.

De nye passene og ID-kortene gir norske 

statsborgere topp moderne ID-dokumenter som er i 

henhold til de strengeste, internasjonale 

sikkerhetsstandardene. Dette gir økt sikkerhet mot 

identitetstyveri og forfalskning av ID-dokumenter. 

Gjennom et spekter av tjenester har Thales som mål 

å levere relevante verktøy slik at norske 

myndigheter kan organisere og levere ID-

dokumenter til alle innbyggere.

Bank- og betalingstjenester
Tilbudet innen finanstjenester endres raskt. 

Konsumentene ser etter stadig mer personaliserte, 

praktiske og sikre måter å betale, kommunisere og 

samhandle med bankene på.

Thales leverer i dag et bredt spekter av digitale 

bank- og betalingsløsninger til norske banker, som 

overgår de kravene bankene og kundene stiller. 

Thales registrerings- (KYC), risikostyring- og 

autentiseringsløsninger er en del av vårt «Trust
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Loop»-konsept, og til sammen er de den beste måte 

å sikre hele den digitale ID-livssyklusen. I nært 

samarbeid med ledende, norske banker, fremmer og 

Thales endring i hverdagens betalingsløsninger 

inkludert verdensledende mobil-, biometri-, metall- og 

annen bærbar og kontaktløs betaling som kredittkort 

og lignende. I tillegg leverer Thales Mobil BankID-

infrastruktur til alle norske mobiloperatører, og såkalt 

«Public Key Infrastructure» SIM-kort til flere av de 

samme selskapene. 

Tingenes internett
Innen 2025 vil 75 milliarder ulike apparater, sensorer, 

biler og lignende være koblet til internett. Den 

samlete verdien på tingene knyttet til internett vil 

være 14 billioner kroner. IoT – Tingenes internett – gir 

uante muligheter, forretningspotensiale og 

utfordringer.

For å støtte våre kunder leverer Thales innovative IoT-

teknologi som forenkler og framskynder virksomheters 

digitale transformasjon. I Norge tilbyr Thales en rekke 

markedsledende IoT-løsninger som er skreddersydd 

for det norske markedet. For eksempel smarte 

strømmålere for nettselskap.

Til det norske helsevesenet leverer Thales de aller mest 

moderne løsningene innen sikkerhet og tilknytning. IoT

kan gi et sterkt bidrag til bedre pasientbehandling og 

redde liv, gjennom bedre fjernovervåkning av 

pasientene. For sikkerhet og automatisering i private 

hjem er de tradisjonelle alarmpanelene i rask utvikling, 

og nye muligheter inkluderes. Thales tilbyr alt fra 

fleksibel tilkobling til løsninger som sikrer kundenes 

systemer, for å bidra til den norske befolkningens 

sikkerhet.

Lisenser for beskyttelse i skyen
Thales er også godt kjent for å tilby avansert 

databeskyttelse og løsninger for identitets- og 

tilgangshåndtering til både offentlige myndigheter og 

store selskap. I Norge er det en rekke Thales-partnere 

som tilbyr både konsulenttjenester og 

systemintegrasjon basert på vår portefølje av 

sikkerhetsprodukter. Noen norske administrert 

tjenesteleverandører tilbyr «Security As A Service”, 

basert på vår omfattende portefølje for å gjøre det 

mulig for kundene å bruke våre løsninger i og betale 

en månedlig pris. Vi tilbyr solide løsninger både hos 

brukerne og i skyen, kryptering for langtidslagring 

(data at rest), datakommunikasjon (data in motion) 

på tvers av nettverk, i tillegg til identitets- og 

tilgangskontroll. Alt dette er blitt mer komplisert på 

grunn av endret arbeidsmønster.
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