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Er nedturen over for Russlands marine?

“The Russian Navy’s decline has been reversed. Its strength is 
bound to increase in the years ahead despite Russia’s current 
economic difficulties. Moscow is determined to increase its prestige 
and influence not only in its immediate neighborhood but 
worldwide. The Russian Navy is potentially the most effective 
instrument to support its country’s foreign policy. While its power 
projection capabilities are modest compared with the U.S. Navy, 
they should not be underestimated or, even worse, ignored.” 

Dr. Milan Vego, Armed Forces Journal, April 2009.
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Russiske forsvarsutgifter 1992–2009



Serdjukovs forsvarsreform (2009-2012) og 
Russlands nye våpenprogram (”GPV-2020”)

• Reformens primære siktemål: Å gjenreise 
de væpnede styrkenes operative evne

• Modernisering av materiellparken + til dels 
radikale endringer på personellsiden

• Reformen berører i særlig grad Hæren, 
men også de andre forsvarsgrenene

• Ambisiøse statlige våpenprogrammer: 
GPV (2007-)2015 og GPV (2011-)2020

• GPV-2020 har en samlet kostnadsramme 
på ca 20 000 mrd RUR (ca 4000 mrd 
NOK)

Anatolij Serdjukov
Forsvarsminister (2007-)



Det sikkerhetspolitiske landskapet: 
Russlands trusselbilde anno 2010

• Kilder: Nasjonal sikkerhetsstrategi (2009), Militærdoktrinen (2010)
• Fra ”blokk-konfrontasjon” til ”multivektor-diplomati”
• Utvidelse av sikkerhetsbegrepet (ikke bare territoriet)
• Trusler mot russiske borgere og russiske økonomiske interesser
• Men fortsatt anstrengt forhold til NATO (jf. nytt strategisk konsept)
• Kategorisering av konflikter:

– ”Væpnede konflikter”
– ”Lokale kriger”
– ”Regionale kriger”
– ”Storskala kriger”

• Fortsatt dragkamp mellom ”tradisjonalister” og ”modernister”
• Subtile formuleringer mht. retningslinjene for bruk av kjernevåpen



Den russiske marines oppgaver og 
roller (jf. Militærdoktrinen)

• Kjernefysisk avskrekking: Bidra til å opprettholde 
den globale strategiske balansen/stabiliteten

• Forsvar av Den russiske føderasjons suverenitet, 
territorielle integritet og (territoriets) ukrenkelighet

• Forsvar av Russlands økonomiske interesser, 
russisk økonomisk virksomhet (fiskerier, 
skipstrafikk) samt russiske installasjoner i den 
kystnære sonen og fjerntliggende farvann

• Forsvar av russiske borgere innenfor og utenfor 
Den russiske føderasjons grenser

• Kamp mot piratvirksomhet og opprettholdelse av 
havenes frihet

• Deltagelse i internasjonale operasjoner, herunder 
bekjempelse av internasjonal terrorisme



Sentrale strukturelementer

• Ubåter: 
– SSBN: Typhoon, Delta III, Delta IV, Borei
– SSGN: Oscar II
– SSN: Akula, Victor, Sierra 
– SSK: Kilo, Lada

• Overflatefartøyer:
– Hangarskip: ”Admiral Kuznetsov”
– Kryssere: ”Peter den Store” (Kirov-klasse) 

                                      
– Destroyere: ”Adm. Chabanenko”, ”Adm. 

Levchenko” (Udaloy-klasse)
– Fregatter: 2 av Neustrasjimyj-klassen

• Marineinfanteri

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Submarine_Delta_IV_class.jpg
http://www.naval-technology.com/projects/kirov/


Geografisk organisering av den russiske 
marine: Fire flåter og en flotilje

Nordflåten

StillehavsflåtenDen 
kaspiske 
flotilje

Svarte-
havs-
flåten

Østersjø-
flåten

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Sleeve_Insignia_of_the_Russian_Northern_Fleet.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Sleeve_Insignia_of_the_Russian_Baltic_Fleet.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Sleeve_Insignia_of_the_Russian_Pacific_Fleet.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Sleeve_Insignia_of_the_Russian_Black_Sea_Fleet.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Sleeve_Insignia_of_the_Russian_Caspian_Flotilla.svg


Forholdet mellom forsvarsgrenene

• Marinens personell utgjør i dag 
ca 14% av totalen (jf. figur)

• Marinens andel av det russiske 
forsvarets investerings- og 
driftsmidler har økt noe på 
2000-tallet

• Den planlagte flyttingen av 
flåtestaben fra Moskva til St 
Petersburg vil kunne gjøre det 
vanskeligere for Marinen å drive 
lobbyvirksomhet på sentralt nivå

• Økende fokus på det felles-
operative nivået og samvirket 
mellom forsvarsgrenene, særlig 
etter Georgia-krigen i 2008



Omlegging fra militærdistrikter til regionale 
”joint” kommandoer (nord, sør, øst, vest)

St. Petersburg St. Petersburg 
(Vestkommando)(Vestkommando)

Khabarovsk Khabarovsk 
(Østkommando)(Østkommando)EkaterinburgEkaterinburg

(Nord/Sentralkommando)(Nord/Sentralkommando)Rostov-na-DonuRostov-na-Donu
(Sørkommando)(Sørkommando)

Moskva/Generalstaben Moskva/Generalstaben 
(kjernevåpenkommando)(kjernevåpenkommando)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Military_districts_of_Russia.svg


Russisk operasjonsmønster - Nordområdene

• Etter å ha ligget på et lavt 
nivå det meste av 1990-
tallet, har den russiske 
øvingsaktiviteten i nord tatt 
seg noe opp på 2000-tallet

• Nordflåtens ubåter og 
overflatefartøyer seiler mer 
enn før, både i og utenfor 
de nordlige havområder

• Utvikling og testing av nye 
sjøbaserte ballistiske 
missiler (”Bulava”)

• Jevnlige flyvninger med 
strategiske bombefly

• Også økt aktivitet ved 
kosmodromen i Plesetsk

• Men: Det militære aktivitetsnivået i regionen ligger fortsatt langt under 
nivået fra den kalde krigen, og fellesøvelser tillegges økende vekt

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tu-95_Bear_J.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Submarine_Delta_IV_class.jpg


Russisk operasjonsmønster –”out of area”

”Blue water” depolyeringer 
gjenopptatt på 2000-tallet:
•Polhavet
•Middelhavet
•Det indiske hav
•Det karibiske hav 
•USAs østkyst
•Aden-bukta/Afrikas Horn



Den militære verftsindustrien

• Mye kompetanse gikk tapt på 1990-tallet, da den statlige 
forsvarsorden ble redusert til (så godt som) null

• Diversifisering og omstilling til sivil produksjon (oljeindustrien)
• Ikke gjort i en håndvending å gjenoppta den militære produksjonen
• Dette har aktualisert spørsmålet om kjøp av fartøyer fra utlandet
• Jf. situasjonen innen andre deler av det russiske mil.ind. kompleks



Prioriterte bygge- og investeringsprosjekter
• Borei-klassen (SSBN)
• Graney (Jasen)-klassen (SSN)
• Mistral (helikopterbærende 

amfibie-landsettingsfartøy)
• Admiral Sergej Gorsjkov-klassen 

(fregatter)
• Steregusjij-klassen (korvetter)
• VA-111 Shkval (torpedo)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Corvette_Steregushchiy.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shkval.jpg


Vil Russland igjen kunne bli en 
sjømilitær og maritim stormakt?

Faktorer som taler for:
• Økende erkjennelse av 

Marinens potensial som 
utenrikspolitisk virkemiddel

• Russlands naturressurser, 
herunder særlig olje og gass, 
setter landet i en særstilling

• De globale klimaendringene 
åpner nye muligheter i de 
nordlige havområder

• Økt vektlegging av kvalitet 
fremfor kvantitet/symbolverdi

• Kjøp av fartøyer/materiell fra 
utlandet er ikke lenger et tabu

Faktorer som taler imot:
• Russland har tradisjonelt sett 

på seg selv som en 
landmakt, snarere enn en 
sjømakt

• Stort etterslep vedlikeholds- 
og investeringssiden, som 
det vil ta lang tid å hente inn

• Stort forfall innen det 
militærindustrielle kompleks 
etter den kalde krigens slutt

• Moderniseringen av de 
kjernefysiske styrkene vil 
trolig legge beslag på en stor 
del av investeringsbudsjettet
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