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Forord

PA slutten av 1950 tallet besto vAT Marine med fA unntak av
fart¢yer fra den 2. verdenskrig. Under vatt norske orlogsflagg
hadde de fleste fart¢yene deltatt i kamphandlingene som til
slutt, - og etter store ofre - ble kronet med seier. NA var
fart¢yene nedslitt. Skulle Norge sam en sj¢fartsnasjon fonsatt
ha en troverdig og profesjonell Marine, var det behov for et
meget omfattende nybyggingsprogram.

Med hjelp fra USA ble FIAteplanen av 1960 etablert. Det er det
st¢rste sj¢militrere flAteprogrammet Norge som selvstendig
nasjon noensinne har gjennomf¢rt. Til denne dag har fart¢yene
fra FlAteplanen av 1960 vrert et viktig bidrag til freden i vAr del
av verden. Fart¢yene vil ennA i mange Ar vrere med Averne am
Norges frihet.

Det er all grunn til Abeundre de sam sto for oppbyggingen av
vat nye flAte. Kontreadmiral Thorleif Pettersen ledet sam f¢rste
Sjef for Sj¢forsvarets forsyningskommando (SFK) dette store
arbeidet. SFK hadde sitt 25 ats jubileum 18 jan 1988. I den
forbindelse skrev admiral Pettersen "Historien om FlAteplanen
av 1960". Den er en beretning av stor historisk verdi om en
enestAende epoke i vArt Sj¢forsvar, men kanskje enda viktigere;
"Historien om FlAteplanen av 1960" gir erfaring og utfordringer
til fremtidige generasjoner som er opptatt av at vi skal ha fred
og frihet i vATt land.

Oslo, mars 1990

~5~~'
Generalinspekt0r for Sj0forsvarct
Sjef SFK i jubileums~rct 1988
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HISTORIEN OM FLATEPLANEN AV 1960
Kapittel 1 - Innledning

Flateplanen av 1960 var et skipsbyggings-program som omf.:1ttet konstruksjon,
bygging og utrustning av ialt 50 farwYer. Tidsrammen for gjennomforingen
av planen var 7 ar.

Planen ble vedtatt av Stortinget den 8. desembcr 1960, og det femtiende far
toy heiste kommandoen pa syvarsdagen for vedtaket, dcn 8. desember 1967.

Flateplanen var en del av et omfattendc program for effektivisering og ut
bygging av Sjoforsvaret. Nedenfor nevnes noen av de ovrige tiitak sam ble
iverksatt:

- Endcl av fartoyene fra den «gamIc» marinen ble beholdt. Blant annet 12 stk
«TjeId»-kiasse MTI3er, og 10 kystminesveipere.
Dessuten ble fUteplancn supplert mcd fartoyer vi fikk gjennom vapenhjelp
fra USA. Blant annet 4 stk. mineleggere. Disse ble ombygget i arene
1960-1962.
I tillegg fikk vi utlant et fartoy pa ca. 2800 tonn standard dcplascment til bruk
som skolefartoy. Dctte fikk navnet «Haakon VII»

- Undcrvannsbaten U 3 ble utlant til oss fra den vest-tyske marine.
- Utvikling av sjo-til-sjo rakettcn Pingvin ble pabegynt av Forsvarets forsk-

ningsinstitutt i samarbeide med Marinen. Hensikten var a oke slagkraften til
de sma enheter i Flateplanen.

- Ternc, anti-undervannsbat-vapen, var hEtt utviklet. Ogsa denne utviklingcn
hadde Forsvarcts forskningsinstitutt xrcn av i samarbcide mcd Marinen.
Vapnet bie produsert av Kongsberg Vapenfabrikk

- Plan for rasjonaliscring og utbygging av Kystartillcriet ble utarbcidet.
- Hovedbasen for Marinen ble flyttet fra Karljohansvern i Horten til den ny-

bygde hovcdbasen, Haakonsvcrn ved Bergen. LikeIcdcs ble basene i Nord
Norge bygget ut og effektivisert.

- Bcskyttede aniegg for drivstoff, ammunisjon, varsling, samband og krigs
hovedkvarter ble bygget.

- Utdannelses-apparatct hIe ovcrhalt. En moderne sjokrigsskole ble byggct i
Laksevag. Vare vapcnskoler ble samlct i et skolesentcr som ble tilrettelagt i
Haakonsvern. Skolcscntret fikk navnet KNM «Tordcnskjold». I tillcgg ble
del' opprettet en tidmessig rekruttskole pa MadIa ved Stavanger. Den fikk
navnet KNM «Harald Har£1gre}}.

- I tillegg omfattet styrkingcn av vart forsvar pa sjocn ogsa utskifting av yare
overvakingsfly.

Begrensninger
Historicn am Flateplanen av 1960 cr i nxrvxrende berctning begrensct til be
handling av selve skipsbyggingsprogrammet;

- med valg av fartoystyper og vapensystemcr,
- tilrcttclcgging av konstruksjon, bygging og utrusting av de nye fartoyenc,
- utrangering av de gamle fartoyene pa en slik matc at beredskapcn ble opprett-

holdt
- utarbeidelsc og bruk av ny kontraheringsmetodikk, materiell- og byggckon

troll, samt okonomisk styring
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- oppbygging og etablcl'ing av Sj0fol'sval'ets fol'syningskommando (SFK).
SFK ble palagt oppdraget med a gjcnnomf0l'c planen.

I tillegg el' det tatt med cndel data og hendclser av bctydning for a belyse Flite
plancns historic.

Navn
Planleggingen, till'etteleggingen og gjennomf0ringen av FIateplanen 1960 val'
basert pa et utstrakt samarbeide inncn de bemrte instanscr og mellom disse.
Mange menncskel' val' involvel't. Jcg hal' en funnet det l'iktig ancvne endel av
de sentrale personcr. I ct vedlcgg hal' jeg tatt med cn mer fullstendig oversikt
over deltakere i arbeidet l11cd FIateplanen. Dessvcrre er listen mangclfull.

Arkivmateriell
Det hal' vist scg at al'kivl11ateriellet om FIateplanen av 1960 el' l11angelful1.
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TIDEN SOM LEDET OPP TIL UTARBEIDELSEN
o

AV FLATEPLANEN
Kapittel 2 - 1945-1956

I 1945 sto vi pa terskelen til atomvapen-alderen. Den militxrtekniske revolusjon
som kom etter den andre verdenskrigen, hadde sin begynnelse med Hiroshi
ma-bomben. Denne utviklingen forarsaket ogsa en revurdering av hva eventu
cUe aggresive stater kunne oppna med en krig. 0dcleggclsene vii sannsynligvis
bE sa omfattende at en uinnskrenket krig ikke lenger er en en politisk mulighet.

Denne krigstekniske revolusjon skapte ogsa bchov for vurdering av Marinens
plass i totalforsvaret, og av Marinens egcn struktur.

I de etterf0lgende ar foregikk dct derfor en livlig diskusjon om atomvapnene
nes innflytclse pa sj0krigens art, pa fart0ystypcr, taktikken m. v. Ikke minst
blant dc fagmilitxre gjorde det seg gjcldende sterkt divergerende oppfatningcr.

Forsvarskommisjonen av 1946
Forsvarskommisjonen av 1946 bCr0rer disse problemenc. Men det val' for tidlig
a trekke konklusjoner av den utviklingen man sa fremover. Marinen hadde
overfor kommisjonen uttrykt 0nske om at var fremtidige marine skulk ha en
krysserljager-gruppe som ryggrad. Denne gruppen ville representere en kon
sentrert og mobil stridsgruppe til forsvar mot invasjon over sj0en,en strids
gruppe som kunne ta opp forsvarskampen lenge f0r fienden nadde inn til Nors
kekysten.

Forsvarskommisjonen kom i sine vurderingel' til at Norge ikke hadde til
strekkelige 0konomiske ressursel' til drift av en slik krysser-gruppe. Yare 0kono
miske og personcllmessigc ressurser val' bcgrenset. De skulle strekke til bade for
gjenoppbygging av landet og til a sikre oss mot nytt overf.:1ll.

Den krysscren som var pa talc var av samme type som den britiske «Arethu
sa» pa ca. 5000 tonn standard deplasement med en besetning i st0rrclscsorden
450 mann.

Forsvarskommisjonen ncvner ogsa mulighcten i fremtiden for at rakett
vapen kunne komme til a erstatte vanlig artillel'i. Dette ville i tilfelle kunne
medf0re at en kunne redusere kampfart0yenes st0rrclse og allikevel beholde
slagkraften.

Atlanterhavspakten
I 1949 ble Norge medlem av Atlanterhavspakten (NATO-North Atlantic Trea
ty Ol'ganazation). Det val' kommunistkuppet i Tsjekoslovakia den 25. februar
1948, og en overhengende fare for at man i Kl'eml forberedte et krav om cn
«vennskapsavtab> mellom Norgc og U. S. S. R. tilsvarende den Finland var
presset til a innga, som vel val' hovedarsaken til at Norge ga opp sin tradisjo
nelle n0ytralitets-politikk. (Norges Historic. Cappellen 1979. Bind 14.). Dcrtil
kom at forhandlingenc om et Skandinavisk forsvarssamal'bcide ikke f0rte frem.
Disse forhold medf0rte at vi matte se pa var sikkerhctspolitikk med nye 0yne.

NATO's mal el' fred. Oppnaelsen av dette malet hvilte pa dc konvensjonelle
styrker og pii de nye vapens avskrekkende virkning, samt pa mottoet «En for
aUe og aile for em. Det vil si at enhvcl' aggresjon mot NATO-omdlde ville bE
m0tt med en 0yeblikkelig motaksjon med bruk av de nyc vapen.
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Etter omfattende konsultasjoner og planlcggingsm0ter ble medlemmene eni
ge am f0lgende: - «hvert cnkelt medlemsland bygger opp en forsvarsorganisa
sjon sam er sa sterk at det ikke vii vxrc mulig for en angriper a renne landet
overendc f0r det kan fi hjelp av de andre medlemsstatene og f0rdet kan mobili
sere aIle sine ressurser.» (St. prp. nr. 111/1952 side 4.)

Yare begrensedc ressurser tvang oss - etter Forsvarskommisjonens mellillg 
til akonselltrcre oss om de oppgavelle som var de viktigste:- «Som resultat av
sine overveielser pa dette punkt cr kommisjonen kommet til at v:1rt forsvar ma
bygge pa maksimal konsentrasjon om alternativet invasjon gjennom Iuften og/
elIer over sj0en av en stormakt.» (Del 4 sidc 72.)

«Kommisjoncn har vxrt n0dt til a erkjenne at vurderingcn omkring Sj0for
svarets plass i norsk riksforsvar ma holdcs inncnfor denne forsvarsgrells rolle i
invasjonsforsvaret. »(Del 4,side 32).

Forsvarskommisjollell uttalte ogsa at vi matte kunne 10se de absolutt uav
viselige oppgaver som er 1l0dvcndig for at vi skal kUl111e ta imot l"tielp og i noen
grad sikre yare forbindclscslinjer tangs kysten.

Yare allierte regnet med at ikke bare yare sj0forbinde1ser vestover, men ogsa
yare sj0forbindelser langs kystcn skulle opprettholdes i krig. Dcttc var Norgcs
oppgave.
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1 tillegg til et fclIes forsvar fikk vi muligheter for materiell hjelp fra yare alIi
erte.

Den 27. januar 1950 inngikk USA og Norge en avtale om slik hjelp under
betegne1sen «The Military Defense Advisory Program). Det kan nevnes at den
ne vapcnhjclpen i arene 1951 til 1956 utgjorde hele 45% av den totale summen
som ble tilf01t Forsvaret.

Fra 1951 fikk vi dessutcn muligheten til a bygge opp infrastruktur-anlegg
sam ble feliesfinansiert gjennom NATO. Disse anlegg omfattet marincbaser,
flyplasser, hovedkvarter, lagerfasiliteter m.m. Var del av feliesfinansieringcn
bel0p seg til rundt 3%. Dette gjelder NATO's samlede infrasruktur-utbygging.

I 1952 behandlct Stortingct bl. a. innstillingen fra Forsvarskommisjonen av
1946 (dens innstilling forela i 1949)justcrt opp basert pa var deltakelse i NATO.
Det ble fastsatt en rammeplan for Marinen. Hovedstyrken skulle besta av store
jagere. Som nevnt tidligere fait krysseren ut pa grunn av manglende 0konomis
ke ressurser. Malsettingen frem til 1. juli 1954 val': - «5 jagere, 4 eskortejagere,
8 undervannsbater, samt minesveipere og motortorpedobater.» (St. prp.nr
111/52. Side 7)

Fart0ysmalsettingen fra 1952, mcd tillegg av noen mindre enheter var nadd
innen 1957. En sammenligning mellom viktigste krigsfart0yer i Marinen ved
Tysklands kapitulasjon i mai 1945 og etter at rammcplanen var gjennomf0rt
ved utgangen av 1956 gir f0lgendc oversikt:

Fart0ystypcr mai 1945 1956

Jagcre 1 5
Eskortcjagere 3 4
Korvetter/fregatter 3 3
Motortorpedobatcr 10 23
U ndervannsbater 3 8

Flaten besto i det vesentligste av britiske fart0yer som seilte under norsk flagg
under krigcn, og kj0pt fra Storbritania ctter krigen. Dcssuten fart0yer mottatt
under det amerikanske hjelpeprogrammct, samt materiell overtatt ctter tys
kerne.

Langt de fleste fart0yene var bygget under den andre verdens-krigen. Far
t0yene val' slitt. Vedlikeholdsutgiftene var store og 0kende. I tillegg var det
vanskelig af01ge mcd i den tekniske utviklingen. Modcrniseringen av yare far
t0ycr fait nemlig meget dyrt og bcvilgningene strakk ikkc til. Det var s;crlig
pa det elektroniske omradet, samt nar det gjalt vapen mot luft-trusselen og mot
trussclen fra undervannsbater at manglene val' st0rst.

Det b0r nevnes at et av de hoyt prioritert krav var 0nskct om a forbedrc de
mcnigcs og kvartermesternes underbringelsesrom. Det viI si a bedre forholdene
ombord i takt med den utvikling og standardhevning som foregikk i det sivile
samfunn.

Personell
1 1950-arenc var ca. en tredjede1 av yare krigsfart0yer under kommando. Selv
det var i overkant av hva Val' personellstyrke egentlig tillot. (1 parantes kan det
bemerkes at i 1967 var alle fHteplanfart0yene under kommando).

Marinen hadde ikke nadd den vedtatte malsetting naf det gjalt antallet av yr
kesbcfal og taste menige. Rckruttcringen til Sjokrigsskolen og til Sjomilitxre
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Korps val' ikke stor nok til a dckke behovet, og avgangcn av fast pcrsonell val'
stor. Oa krigen val' slutt hadde Marinen et sterkt behov for a 0ke antallet av
det faste personellet. Mange val' falt under krigen, andre val' gatt for aldcrs
grensen, noen hadde tatt avskjed og noen val' gitt avskjed.

I 1953 bestemt sa Stortinget at del' skulIe bygges en tidsmessig sj0krigsskole.
Grunnarbeidene ble startet i Wallemsviken ved Bergen varen 1958.

Videre val' det bestemt a samle alle yare skoler for teknisk og taktisk ut
dannclse i et skolesenter i val' nye hovedbase i Mathopen.

Baser
Etter krigen la Marinens hovedstasjon i Hortcn,- Karljohansvern, i ruiner. Del'
val' det behov for full gjenreisning. Videre val' det av strategiske grunner 0nske
lig a flytte hovedstasjonen til Bergensdistriktet. (Forsvarskommisjonen av 1946)

I 1953 bestemte Stortingct at det skulle bygges en ny og komplett hovedbase
i Mathopen ved Bergen. Den hovedbasen ville sette Marinen i stand til a ta
imot den tekniske utvikling vi gikk im0te.

Stortinget vedtok ogsa a bygge endel beskyttedc anlegg for drivstoff, ammu
nisjon, varsling, samband og krigshovedkvarter. Anleggene ble lagt pa strate
gisk velegnede steder.

Generelt
For a sette hendclsene i perspektiv kan det vxre hensiktsmessig a gi en kort
karakteristikk av den periode som behandies i dette kapitel. Etterkrigstiden kan
sies a slutte rundt 1953. Gjenreisningen val' da i det vesentligste gjennomf0rt. I
1952 val' rasjoneringen for aIle dagligvarer blitt opphevet. Overgangen til freds
0konomien val' avsluttet. Nato's [,ste dd val' etablcrt i Paris i 1952, og ble en
permanent faktor i norsk politikk. Den felIes Nato-opprustning, som ble inten
sivert under Korea-krigen 1950-53, f0rte til at det norske fol'svarsbudsjettet
nadde en topp for budsjettaret 1952-53. I det budsjettaret val' forsvarsbudsjettct
pa i alt 1827 millioner kroner. Det val' nesten tre ganger st0rre enn budsjettet
for 1951-52, som val' pa 672 millioner kroner. Driftsutgiftene for Forsvaret ut
gjorde rundt 30% av Statens totale utgifter. (Statistisk Arbok 1953)

Samtidig val' de svxre Nato-finansierte utstyrsanskaffclser og anleggsarbeider
i full gang. Vernepliktstiden kom opp i 16-18 maneder, mens dcnne i mellom
krigstidcn normalt hadde drciet seg om 48 dager. I 1953 var den kalde krigen i
ferd med a bli en vane, og i 1952 ble den forste vannstoffbombe sprengt, en
bombe med hundre ganger storre odeleggclsesevne enn Hiroshima-bomben fra
1945. (Norges Historie; bind 14, Cappclen 1979)

Etterskrift
Ved utgangen av perioden 1945-1956 sto vi overfor det alvorlige problemet om
hvordan vi skulle erstatte varc fartoyer ettcrhvert som de ville overskride <<10nn
somhetsgrensem> pa grunn av stort vedlikeholdsbehov og teknologisk foreld
else.
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Kapittel 3 - 1957-1959

Varen 1957 vedtok Stortinget et nytt program for utbyggillgen av Forsvaret.
De nye retningslinjene finlles i St. prp. nr. 23/1957 «Om Hovedretningslinjer
for Forsvaret i arene fremover.» Disse retningslinjene var basert pa vurderinger
og forslag fra den sentrale sjcfsnemnden. Sjefsnemnden bestod av Sjefen for
Forsvarsstaben og de tre forsvarsgrenssjefene.

I lopet av den tiden som var fodopet siden opprettelsen av NATO i 1949 val'
det utfort omfattende studier om hvordan fellesforsvaret skulle tilrettelegges,
spesiclt sett i lys av den rivende militxrtcknologiske utvikling. Dette gjenspeiler
seg i de nye hovedretningslinjcnc.

Her nevnes bare noen av de viktige synspunkter som er av sxrlig interesse:

- de nordlige omradenc far sxrlig bctydning, spesielt i den strategiske luftkrig.
forsvar av vart land er i forstc rekke et nasjonalt ansvar.
en maksimal norsk inllsats er en forutsetning for at yare allierte kan yte hjelp
til forsvar av vart territorium.
styrkene og forsvarsinstallasjonene tilpasses en atomkrig.
det foreligger et markert behov for aetablcre et sraende beredskap pa sjofron
ten i Nord-Norge pa permanent basis.
den staende beredskap gis forsteprioritet innen det militxre forsvar.

- landets beredskap ma konsentreres om de strategisk viktigste og mest utsatte
omrader.

- det legges relativt storst vekt pa a styrke Marincn.

Sjefsnemnden foreslo for Marinens vedkommende en okning av de store jager
ne fra 5 til 8, og fregattcne fra 7 til 9. Mcd andre ord gikk forslaget ut pa at
Marinens «ryggrad» skulle besta av store sjogaende jagere og fregatter. Dessu
ten ble det foreslatt a oke antallet av beredskapsklarc fartoyer.

I sin innstilling sier Forsvarsdcpartcmentet seg enig i Sjefsnemndcns vur
deringer. Men nar det kommer til de konkrete forslag til gjennomforing melder
de vclkjente avveininger mellom militxre behov og tilgjengelige okonomiske
ressurser seg pa ny. Forsvardepartementet filmer at det ikke er mulig a fordele
sa stor del av de tilgjengclig ressurser til Marinen, slik Sje£<;nemndens forslag
krever.

Forsvarsdepartementet foreslo at:- «Det innen rammen av fellcsforsvarct 50

kes oppnadd en ordning hvorved vi kan overta, evcntuelt pa lanebasis, to store
jagere. Den ene bor llyttes til utskiftillg av «Stord», den annen for en utvidelse
av malsettingem. (St.prp. nr 23 side 28.)

Forsvarsdepartementet fremholdt videre:- (lSOm nevnt vii endel av de navxr
ende £'lft0yer pa grunn av slitasje 0.1. matte skiftes ut i arene fremover. Etter
Forsvarsdepartementets oppfatning kan en eventuell erstatning bare finne sted
dersol11 det kan finnes en losning innen rammen av det forsvarssamarbeide vi
deltar i.

Med det forbruk som forutsettes - det viI si de okte utgifter pa grunn av at
den sjomilitxre beredskapen i Nord-Norge val' oket,- viI det ikke bli plass til
de nodvendige bevilgninger. Dertil kommer at vi neppe har forutsetninger for
innen rimdig tid a bygge fartoyer sclv, bortsett fra minesveipere og MTBer.
Sporsmalet om erstatningcr for MTBene ma utredes. f) (St. prp. nr. 23 side 28.)

For a mote kravet til beredsskap ble det foreslatt innfort en ny ordning for
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farwycr i opplag. Disse ble delt inn i to katcgorier; nemlig 1ste og 2nen reser
ve. 1ste reserve skulle ha l1l21kkdpersonell ombord i fredstid. Pa den maten s0k
te man a oppna en raskere utrustning ved mobilisering.

Ordningen med 1ste reserve ble stoppet h0sten 1959. Det viste seg at det
beredskapsmessige resultat ikke stod i forhold til den 0konomiske- og perso
nell-messige innsats.

I 1957 hadde Marinen fel1gende kampfart0yer:

Jagere, 5 ialt, bygget under og umiddelbart etter krigen 39-45, britiske.
Fregatter, 7 ialt bygget under krigen, britiske og kanadiske.
Fregatter, 4 ialt bygget f0r krigen, norske.
Ubater, 5 ialt, bygget under krigen, britiske.
Ubater, 3 ialt, bygget under krigen, tyske. (Krigsbytte)
Mineleggere, 4 ialt, bygget under krigen, amerikanske.
Mineleggere, 2 ialt, bygget f0r krigen, norske.
Minesveipere, 9 ialt, bygget under krigen, brit.lamer.
Minesveipere, 9 ialt bygget ettcr krigen, norsk/amer.
MTBer, 18 ialt, bygget under krigen, brit/amer.
MTBer, 6 ialt, bygget etter krigen, norske.
Patruljebater, 3 ialt, bygget under krigen, amerikanske.
Hjelpefart0ycr, 5 ialt, bygget f0r eller under krigen.

De fleste av disse fart0yene var altsa bort imot 18 ar gamle.
Men disse fart0yene hadde hatt en meget krevendc gcncste. Vedlikeholdsut

giftene var bEtt ekstra store, og rescrvcdcler var det vanskelig a skaffe. Endel
reservedcler lot seg ikke anskaffe pa annen mate enn ved a «kanibaliscrc» andrc
farwyer av samme type.

I tillegg var det en kostbar, og dclvis umulig oppgave a modernisere disse
farwyene slik de skjerpedc krav til krigsfart0yer tilsa.

I ansvarligc kretser bade i Norge og innen NATO, hadde det over tid gjort
seg gjeldende en 0kcnde bekymring for den norske Marines muligheter til a
oppretholde en effektiv flate. Saledes nevner Marinens nestkommanderende,
kontreadmiral R. K. Andresen i et foredrag i Oslo Milita~Te Samfund i 1957 blant
annet at en stor del av fUten snart viI v;cre foreldet og at vi da ikke lenger kan
forsvare, med noenlundc god samvittighet a sende disse fart0yer inn i en for
svarskamp mot moderne sj0- og luftstridskrefter, som for eksempel de den
sovjetiske marine disponerer.

Sa i slutten av 1958 vedtok Stortinget a utrangere 17 marinefarwyer. For
svarsdepartementet sier i sin tilradning blant annet f0Igende;- (St. prp. nr.
130.1958): «Nar det gjclder den foreslatte utrangering av marine-fart0yer, ma
forslaget sees pa bakgrunn av at farwyene er forc1det og betinger uforholdsmes
sig h0ye vedlikeholdsomkostninger. De fart0yer som omfattes ay forslaget er
foruten en stor jager, motortorpedobater, kystminesveipere, fregatter samt pa
truljefarwyer, i alt 17 fart0yer.»

Disse 17 fart0yene bIe avhendet i 10pet av 1959. De var 2. reserve fart0yer.
De fleste ble solgt til opphugging.

I samme tilradning fremholder Forsvarsdepartementet;- «Muligheter for a
modernisere farwyene foreligger ikke. Bortsett fra motortorpedobatene, finnes
det for tiden ingen mulighet for a erstatte fart0yene.»

Tidlig i 1959 uttaler Statsrad Handal i et foredrag i Oslo Milit;cre Samfund;-
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«Marinens to hovedproblemer idag er sporsmalct om utskifting av eldre og ut
slitte fartoyer og sporsmal om en raskest mulig utbygging av Marinens nye
hovedbase Haakonsvern. Nocn tilfredstillende losning pa Marinens utskiftings
problemcr har vi enna ikke i siktc.»

I 1958 var det dog et lyspukt. Forsvarsdepartementet foreslo, og Stortinget
vedtok it bygge «12 stykker motor-torpedobater av typen Nasty med Napier
Deltic turbo ladede dieselmotorer for Marinen.» (St. prp. nr. 79/58) Batenc skulle
levcl'es innen utgangcn av 1962. I november 1957 haddc Marinen foretatt sam
menlignendc pf0ver mcllom MTB «Rapp» som val' Mal'incns egen konstruk
sjon, og «Nasty» som var konstruert av ingenior J.Linge og bygget ved Wes
termocns batbyggcri i MandaI.

Pl'ovenc Lllt ut til «Nasty»s fordel. Forutcn operative fortrinn, ble det lagt
star vekt pa de driftsokonomiske fortinn. Viderc at diescloljen var mindre
brannLlrlig enn hoyoktanbcnsinen som «Rapp» trengtc til sine Packard-moto
rer. Dessuten var det langt storre bunkringsmulighcter langs kysten av drivstof
fet dicse1oljc, som helc fiskeflaten bcnytter.

Rapp-kl MTB
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MotortorpedobJten «Nasty»)

Den norske marine foretok en aktiv undersokelsc i andre NATO-nasjoner av
muligheten for a fa fartoyer til erstatning for yare store jagere. Dc amerikanske
myndigheter tilbod da to jagere av «Fletchen-klassen under vapenhjclp-pro
grammet. Disse jagerne val' stone enn Yare britisk-byggede jagere. De val' for
savidt ogsa mer kompliserte, dessuten krevet de en storre besetning. Nat- det
gjaldt drift og vedlikehold fait de dyrere enn yare.

Marinens reguleringsrad fikk i oppdrag avurdere hensiktsmessigheten av a
innpasse «Fletcher»-jagere i val' Marine. Reguleringsradet avviste innpassingen.
Tilradningen val' enstemmig. (Se mermere om Marinens Reguleringsrad i ka
pittel 7.)

De viktigste grunner til avvisningen val';
- fartoyene val' 15 ar gamIc og ville bare gi en midIertidig losning pa fornyel

ses-problemet.
- vedlikeholds- og drifts-utgiftenene stod ikke i rimclig forhold til jagernes

operative verdi.

Reguleringsradets vurdering bIe stottet av samtlige marinekommando-sjefer og
av sjefen for Nordkommandoens sj0stridskrefter.

Davxrcnde sjef for Marinen - viseadmiral J. E. Jacobsen - og overstkom
manderende for Nord-Norge, - kontreadmiral S. Storheill - gikk inn for a ta
imot fartoyene. De val' av den oppfatning at det val' n0dvendig med store, sjo
dyktige jagere med star kampkraft for a mote eventuelle invasjonsstyrker pa
det apne hay.

Det gjenspeiler debatten am en havgaende marine kontra en kystmarine.
Denne debatten hadde et hoydepunkt i 192G-arene, da kommand0rkaptein F.
Beutlich ga ut sitt «kampskrift»-H Sj0vxbningen, lltgitt i 1928 has Kammer
meyers Boghande1 i Oslo, - og hvor han gikk inn for en kystmarine.

I forbindelse med sin vurdering uttalte Regllleringsradet seg ogsa om sitt ge
nere11e syn pa store jagere i Val' Marine. Widet mente at det neppe ville vxre
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mulig a inkludere et tilstrckkelig antall jagcre i Val' Marine innenfor rammen av
et realistisk driftsbudsjett. Reguleringsradet fremholdt videre som sin oppfat
ning at Marinens viktigstc oppgaver kunnc loses mer effektivt og mer okono
misk med en kombinasjon av mindre fartoys-enhcter i et forholdsvis storre an
tall.

Til slutt anbefalte Radet at man tok sikte pa en gradvis omlegging av fIatens
struktur i samsvar mcd dissc vurdcringer. Dettc ble gjort i overbevisningen om
at innenfor mulige okonomiske rammer ville man ikke kunne anskaffe og drive
en styrke som kunne ta kampen opp i et invasjonsforsvar pa det apne hay. Med
utnyttelsc av de fordeler vart kystfarvann gil' ville motstandsevnen og slagkraf
ten 0kc med et st0rre:: antall mindre cnheter.

Forsvarsministeren, statsrad Handal sluttet seg til Reguleringsd.dcts syn.

Amerikansk Jager av «Fletcher»-klassel'l

\

I
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UTARBEIDELSEN AV FLATEPLANEN
Kapittel 4 - 1959-1960
Sam nevnt fant Forsvarsministeren det ikke lengel' hcnsiktsmessig a ga inn for
de store amerikanske jagerne. En medvirkende grunn til dette val' nok at man
etter underhandsforhandlinger med de amerikanske myndigheter regnet med
muligheten for amerikansk swtte til et nybyggingsprogram for Marinen.

Som grunnlag for konkrete forhandlinger om swtte til et fl1tebyggingsprogram
0nsket de amerikanske myndigheter blant annet f0lgende:
- en redegj0relse for Marinens samlede malsetting og oppgaver,
- antaH og type av fart0yer som programmet burde omfatte,
- antatt tid for gjennomf0ring av programmet,
- beregnede totale omkostninger,
- den andel av omkostningen som Norge selv regnet med a kunne bxrc.

Pa bakgrunn av dette - og med henvisning til Reguleringsradets uttalelser i for
bindelse med Fletcher-saken - oppnevnte sjefen for Marinen i august 1959 en
arbeidsgruppe til a utrede et forslag til flateplan basert pa en nyvurdering av
Marinens samlede miHsetting og oppgaver. Arbeidsgruppen bestod av kom
mand0rkaptein Hans Bernhard Gundersen som formann. De 0vrige med
lemmene val' kapteinl0ytnantene Rolf Lindeberg og Svein Sandvik.

Under utarbeidelsen av planen val' det ct utstrakt samarbeide med aIle avde
linger innen Marinen og en stor m0tevirksomhet med andre organisasjoner og
myndigheter. Del' foregikk 10pende dmftelser med forsvarsdepartementet.
Nordkommandoen og Den militxre radgivningsgruppe ved USA's ambassade
ble holdt informert.

I oktober 1959 ble det oppnevnt et nytt Reguleringsrad for a vurdere hvor
vidt arbeids-utvalgets utredning kunne nyttes som forslag til Flilteplan. Rcgule
ringsradet behandlct saken i 10pet av oktober. Utredningen ble godkjent med
endcl mindre endringcr. Dessuten hadde sjefen for Marinen fremlagt det ve
sentligste av planen for sjefen for Nato's Atlanterhavskommando, og for sjcfen
for den amerikanske Marine. AIle disse instanser ga planen sin prinsippielle til
slutning.

I tillegg hadde forsvarets egne instanser som sjefen for Forsvarsstaben og Den
sentrale sjefsncmnd ogsa gitt planen sin tilslutning. Planen ble fremmet til For
svarsdepartcmentet i november 1959. Den fikk betegnelsell «Flateplan 1959».

Arbeidet med a klarlegge betingelsene som kunne paregnes ved en eventuell
norsk-amerikansk avtale fortsatte. Dessuten ble det unders0kt om hvilke mulig
heter del' forela for samarbeide med andre land slik at norsk industri kunne fa
mest mulig produksjonsoppgaver ved gjenytelser ved eventulle kj0P i utlandet.
Dette val' et nytt prinsipp ved statlige anskaffelser.

Videre haddc man tatt samlet mer erfaringsmateriale og flere detaljerte opp
lysninger som gjorde det 0nskelig a justere planen. Disse justeringene ber0rte
imidlcrtid ikkc den opprinnelige foreslatte fart0ys-sammensetning. Den justerte
plan blev fremmet til Forsvarsdcpartementet som «Flatcplan 1960» den 9. sep
tember 1960.

Forsvarsdepartementets Stortingsproposisjon nr. 25 (196Q-61) om saken, ble
godkjent ved kongelig rcsolusjon den 18. oktober 1960.

Dct er n0dvendig a gi en litt bredere oversikt over det arbcide som ble utf0rt
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i de hektiske 12 maneder fra utredningen om forslag til Flateplan ble pabegynt
i august 1959 og til planen val' ferdig i september 1960. Den ble vedtatt av Stor
tinget den 8. desember 1960.

Generelt
Flateplanen tar sitt utgangspunkt ide hovedretningslinjer for Forsvaret sam ble
fastlagt i Stortingsproposisjon nr. 23 (1957) og i Den sentrale sjefsnemnds for
mulering av Marinens appgaver.

Det val' ogsa blitt bestemt at Marinen og Kystartillerict skullc intergreres i
Sjafarsvaret. Den saken cr behandlct i St.prp. nr 3 ( 196Q-61). De oppgaver
som ble tillagt Kystartilleriet i invasjonsforsvaret ble ble tatt i betraktning ved
fastsettelsen av styrkemiilsettingen far Marinens fartoysenheter. Det val' saledes
forutsetningen at kystartilleri-forsvaret skulle styrkes. Malscttingcn for Kyst
artilleriet er anfart i St. prp. nr. 27 (1959)

Det val' viderc en forutsetning at vare maritime patruljefly skullc fornyes.
Det ble gitt tilsagn fra USA om at Norge under vapenhjelpen skulle £a mari
time fly. De forste flyene skulle leveres i 1961.

Operative betraktninger
Det ble lagt vekt pa et mest mulig effektivt invasjonsforsvar. Samtidig ble det
lagt vekt pa beskyttelse av komrnunikasjonslinjene langs kysten.

Disse forutsetningene krevet et starst mulig antal1 kampfartoyer i stadig be
redsskap. Med andre ord, i og mcd Flateplanen 1960 gikk Marinen over fra a
vxre en mobiliseringsmarine til a bli en beredsskapsmarine.

«Reserve»-fartoyene ville vxre slike som er nadvendige for vedlikeholdsmes
sig rotasjon for a kunne opprettholde beredskaps-utrustningen.

Nybyggingsprogrammet skul1e gjennomfares i takt med utrangeringen av
de gamle fartoysenhetenc, slik at vi hadde en rimelig beredskap i oppbyggings
pel'ioden.

Finansieringen
Styrkemalsettingcn tilsa et byggeprogram som folger:
5 fregatter ca. 275 mil1 kr
5 patruljefartayer ca. 115 mill kr
15 undcrvannsbater ca. 260 mill kr
31 motortorpcdobatel' og motol'kanonbater ca. 190 mill kr
Tilsalumen ca. 840 luill kr

For a kunne gi en forstaelse for realverdien av 840 mill kroneri 1960, kan det
nevnes at utgiftene til bygging av ny Sjakrigsskole med skolebygning, internat
for elevenc, idrettsanlegg, vel'kstcd mm belop scg til 7,9 mill kr. (St. prp. 111' 1
(1959-60) Forsvarsdepartementet.) Mcd andre ord sa kunnc man for Flateplan
kostnadene bygge mer enn ett hl1ndl'e Sjakrigsskoler.

Kostnadsberegningene val' vanskelig. De matte bl.a. bygges pa crfaringsma
teriale fra bygging av lignende £trtoysmatel'ielL

Det val' ogsa nodvendig abenytte statistiske beregninger om hvol'dan de to
tale utgifter normalt fordeler seg pa skrog, maskinel'i, bevxpning og teknisk
utstyr med mer, for de forskjelligc fartaystyper.
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En annen vanskelighet var at noen av £,rtoyene var nye typer som ikke hadde
v~rt bygget tidligere. Dc endelig byggekostnadene ville matte avhenge av de
enkeltc fart0ystypers detalje konstruksjon, eventuelle modifikasjoner som ville
vise seg nodvendig etter pr0ver og av mulighetene for seriebygging.

Det skullc tas sikte pa at de nye fartoyene skullc bygges i Norge sa sant dette
var teknisk og okonomisk forsvarlig. Her ble det allerede under planleggingen
gjort unntak for undervannsbatene.

Arsaken til dette unntaket val' blant annet en avtale mcd Tyskland om mot
yte1ser i form av tyske bestillinger i Norge, hvis vi bygget yare ubater i Tysk
land. Dette ville v~re sxrlig fordelaktig for norsk industri. Se kapitc1 6 om
Tysklandsavtalen.

I tillegg var det et onske a soke a innpasse norskprodusert utstyr i de nyc fart
oyenc. Dertil skulle det sokcs a oppna lisens for produksjon av utenlandsk ma
teriell i Norge. Dernest a prove a finne frem til eventuc1t andre former for sam
arbeide mellom norsk industri og industrien i andre land som matte bli ber0rt
av flatebyggingsprogrammet.

Amerikansk-norsk kostnadsdeling
Forhandlingcne med de amerikanske myndigheter om okonomisk hjclp til a
gjcnnomfore FHteplanen ble viderefort med utgangspunkt i det omfattende ut
redningsarbeid som var utfol't.

Disse forhandlingene endtc i gjensidig forpliktelser for Sambandstatene og
Norge. Avtalcn ble inngatt den 31 mai 1961.

Av disse forplikte1ser nevnes: -
- De to land skal betale hver sin halvpal't av byggekostnadcne. Det amerikans

ke tilskuddet cr begrenset oppad til 58 700 000,- dollar. Dette tilsvarer 419,7
mill kr. etter en dollarkurs pa 7.15 kr.

- Byggeprogrammet skal vxre fullfort inncn utgangen av 1967.
- De nye fartoyer skal holdes effektivt bemannet og i stadig ~eneste, unntatt

under nonnale overhalingsperioder

Det bor nevnes at en stabil dollarkurs var en fordel. Den holdt scg i hele bygge
perioden.

Regjeringsavtalen med Sambandsstatene forutsatte at finansieringcn av tHte
byggingsprogrammet skulle skje inncnfor rammen av et totalbclop pa 840 mill.
norskc kroner. Eventuelle overskridelsel' ville Norge matte dekke.

Driftsutgifter
Det ble ogsa gjort anstrengelser for a beregnc det arlige driftsbudsjett i byggc
perioden. Men selv om det syntes mulig at flateplancn ville mcdfol'e en viss
okning av driftsutgifter, val' det ikke tilstrekkelige sikre holdepunkter for a kun
l1C foreta en noyaktig bel'egning.

Dct var ogsa en rekke andre forhold sam ville forarsake driftsmcssige konse
kvenser. Folgende kan nevnes:
- den standardiseringen av flatcn sam nybyggingsprogrammet forarsaket.
- Kystartillcriets innpassing.

Innforlng av cventuclle nyc vapen
- Utvidet bruk av vervede mannskaper.
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- Forenkling av Marinens vedlikeholds- og forsyningstjeneste ved overflytting
til Haakonsvern.

Angaende denne sak uttaler Forsvarsdepartementet:- «at en nar fUteprogram
met er gjenn0l11f0rt, l11a regne med h0yere driftsbudsjetter for Marinen enn
idag. Hensynct tatt til den vesentlig st0rre slagkraft og det sterkt 0ktc bereds
skap fUten vil fa dersom det nyc flateprogrammet gjennomf0res, mener depar
tementet at det ut fra en samlet forsvarsmessig prioritering viI va::re riktig a bru
ke mer til Sj0forsvarct enn idag, selv om det ma ga ut over andre forsvarsopp
gaver.)) (St.prp. nt. 25 (1960-61) side 7.)

U ndervannsbcitene
Det ble foretatt en rekke undcrsokelser for a finne frem til en undervannsbat
sam bade operativt, personellmessig og okonomisk best ville passe inn i fUte
planen. Et av hovedsp0rsmalene val' om baten kunne bygges i Norge, eller am
den burde bygges i utlandet. Man forlot snart tankcn om a bygge undervanns
baten i Norge. Bygging i Norge ble antatt a va::re teknisk mulig. Men det ville
by pa mange vanskcIigheter, og blant annet va::re tidkrevende og okonomisk
lite lonnsomt. Man fant at aIle forhold tatt i betraktning ville det ikke va::re til
radelig a bygge batene i Norge.

Dc undervannsbats-typer som var tilgjengelig for vare formal kan deles i to
hovedgrupper:

- En type pi ca. 800 tonn. Blant disse den svenske «Hajem-klassen, og den
franskc «Daphne))-klassen.

- En nykonstruert mindre undervannsbattype sam var projektert for den tyske
luanne.

Med de tilgjengelige investeringer kunne man anskaffe 8 stk. av 800 tonns bate
ne; mens man kunne fa 15 stk. av den tyske typen.

Etter omfattende droftinger og vurdcringer valgte man det tyskc projektet.
En avgjorende faktor var

- at de tyske ba.tene tilsammen ville ha langt de fleste torpedoene,
- at et storrc antall bater ville inneba::re fordeler nar det gjelder spredning langs

var lange kyst.

I tillegg tilbod sam nevnt, Vest-Tyskland forde1er i form av motytelser som
ville komme norsk industri til gode. Vest-Tyskland var beredt til a foreta an
skaffclser i Norge, ikke bare for motverdien av ubatenc, men i forholdet 5:3.

Behandlingen i Stortinget
Innstillingen fra rnilita::rkomiteen om nybyggingsprogram for Marinen, innst.
S. Dr.57 (1960-1961) blc behandlet i Stortinget den 8. desember 1960. Det var
ingen dramatikk. Here av representantene nevnte at det hadde hevet seg roster
for at vi skulle ha stolTe fartoyer. Det ble ogsi gitt uttrykk for forstaclse for de
synspunkter og den tankegang som Ii bak slike 0nsker.

Men pa den andre siden ble det betegnet som onsketenkning atro at vi skul
ie va::re i stand til okonol11isk og personellmessig a anskaffe og bcmanne en
marine som hadde en eskadrc av store jagcrc.

Sakens ordforer, Johan Andersen, Arbeiderpartiet, Vcstfold, ga imidlcrtid
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uttrykk for «at det er ogsa grunn til a feste seg ved at det na, savidt jeg forstar,
er alminne1ig enighet i Marinen om det program som er lagt frem. Dct betyr
heller ikke sa lite.» Det er en klar indikasjon pa at Marinens offisercr foretrakk
a fa en nybygget, moderne flate, istedet for de gamIc, men store «Fletcher» ja
gerne, selv om dette bet0d at man ga avkall pa kampfart0yer som var sa=rlig
egnet til operasjoner pa det apne hay.

Tidlig pa aret 1960 var et amerikansk «spionfly» av typen U 2 blitt skutt ned
over Sovjet, og det viste seg at flyet var pa vei til Bod0 flyplass. I forbindelse
med denne nedskytingen, kom Sovjet-unionens Icder Krusjtsjov med trusIcr
overfor Norge. Saken hIe av Andreas Wormdal, Arbeidcrpartiet, S0r-Tr0nde
lag, nevnt slik:- «(Men nar den ubestridte leder for var mektige nabo i 0st setter
frem apne trusler om hlant annet med atombomber autslette flyplasser og der
med ogsa byer i vart land, trusler som ettcr det som er opplyst, ikke har hjem
mel i arsaker som norske myndighetcr eHer nordmenn fOf0vrig har hatt noen
innflytelse pa, da er det etter mitt skj0nn tida inne for oss a reagere. Og det
gj0r vi blant annet gjennom denne budsjettbehandling.»

FOr0vrig gikk n0dvendigheten av a bruke norske skipsbyggericr og norsk
industri stadig igjen. Kravet om a f01ge Statens anbudsforskrifter ble ogsa pa
pekt.

Det er ogsa verdt a fremheve at var riksforsamling hevdet kravet om at vi
matte ha et nasjonalt forsvar under nasjonal kontroll.

Til slutt b0r det nevnes at milita=rkomiteens formann, pa vegne av hele ko
miteen, ga Marinens myndigheter og forsvarsdepartement en kompliment for
grundig saksbehandling.

Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.
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GJENNOMF0RINGEN AV PLANEN
Kapittel 5 - Hva skulle gj0res

Oppgaven.

Flateplanen av 1960 fastsetter at det skal bygges 56 fart0yer i 10pet av en tids
periode pa 7 ar, fra desember 1960 til desember 1967. Fart0yene skulle savidt
mulig bygges i Norge og med norsk materiell. Dc planlagte fart0yer skulle
blant annet l0se to hovedoppgaver, hvis vi igjen skulle bli angrepet.

Den ene oppgavcn var a sikre tilf0rslen av 110dvcndige forsyninger over
Nordsj0en, og langs var lange kyst. Truse1en mot disse forsyningsskip - han
dclsfart0yer - ville i f0rste rekke vxre undervannsbatcr og fly. Til dette sik
rings-oppdraget skulle del' bygges eskortefurt0yer; - fem fregatter for beskyttel
se av oversj0isk transport, og fem £1rt0yer for beskyttelse av kysttrafikken.

Den andre oppgaven val' a hindre invasjon over sj0en. Trusselen kunne besta
av store kamp£1rt0yer. Torpedovapnet ville vxrc vart motmiddcl. Men det val'
ogsa store mulighcter for at fiendtlige styrker kunne bringcs til landet med fis
kefurt0yer. Motmidlct her matte vxrc kanoner.

Det val' en lang kyst som skullc sikres. Derfor val' det n0dvendig at vi hadde
mange vapenbxrende farwyer. Disse matte av 0konomiske og personellmessi
ge grunner ogsa vxre sma. Vi matte med andre ord a finne frem til de minste
fart0yer som kunne bxre og effektivt bruke de vapen som val' n0dvendig.
Slagordet ble: - SMA OG MANGE -.

Som torpedobxrende £1rt0ycr gikk man inn for 15 sma undervannsbater med
8 torpedoer hver, og tilsaml11en 20 hurtiggaende motortopedobater med fire
torpedoer hver. Kanonbxrerne skulle vxre 23 motorkanonbater med en 76 mm
hurtigskytende automatisk kanon hver.

Pa dette grunnlag sa planen slik ut: -

5 fregatter
Fregatten ble definert sam ct fart0y som skulle kunnc gjennomf0re operasjoner
utenskjxrs i forsvar av konvoyer. St0rste fart burde vxre over 25 knop, og sj0
dyktigheten vxre slik at den kunne operere under alle vxrforhold.

Det val' tatt sikte pa a kopiere en amerikansk fregatt med en st0rrelse pa ca.
1700 tonn. Man tenkte seg den dieseldrevne «Claude Jones »-klasse fregatt sam
modell. Amerikanerne ville stille konstruksjonstegninger m. m. til disposisjon.
Men for a kunne benytte norske standarder og norsk utstyr i st0rst mulig ut
strekning, matte det foretacs en omfattende revisjon eller nxrmest en omkon
struering.

Pa den ene side ville dette forarsake en pris0kning. Men pa den annen side
ville drift og vedlikehold av fart0yene forenkles. Vi ville vxre mindre avhengig
av utenlandsk industri, og vi ville bidra til vart eget samfunns 0konomi bade
gjennom utvikling og anskaffelser.

5 patruljefart0yer
(Dagens betegnelse pa disse er korvetter)
Patruljefart0yet skulle kunne gjennomf0re anti-ubat-patrulje og eskortering
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kystfarvann. Storste fart burde vxre i overkant av 18 knop og sjodyktigheten
slik at den kunne gjennom621re oppdrag under de fleste vxrforhold.

Dette burde vxre et fartoy pa ca. 600 tonn, utstyrt med vart nye anti-ubat
vapen «Terne». Det fantes ingen fartoyer som kunne vxre direkte modell for
den onskede type.

I den Vest-tyske marine val' det noen lignende fartoyer. Disse ble vurdert;
men de tilfredsstilte ikke de operative krav. Patruljefartoyene matte nykonstrue
res.

15 undervannsbater
Undervannsbatene inngikk som ct meget viktig ledd i invasjonsforsvaret med
sin store slagkraft overfor storre fartoyer i en invasjonsflate. De kunnc opcrcre
uavhengig av lufttrusselen aret rundt, og varvel cgnct til vedvarende operasjo
ner.

Allcrede under utarbeidclsen av FIateplanen val' det tatt standpunkt til hvilken
type undervannsbat som skullc anskaffes, og at disse skulle bygges i Vest
Tyskiand. En tysk type pa ca. 350 tonn med betegnelsen type 201 skulle danne
grunnlaget for yare undervannsbater. Der gjenstod adskillig konstrukssjonsar
beide og videreutvikiing for byggeoppdraget kunne ga ut pa anbud.

8 motortorpedobater
Denne fartoystYl?e ville med sine torpedoer representerc en betydelig trussel
mot krigsfart0yer som st0ttet et invasjonsforetak.

Vi hadde allerede 12 Motortorpedobater under bygging ved Westermoens
Batbyggeri i MandaI, nemlig «1Je1d) klassen. Dc 8 nye skulle vxre av samme
type.

Med andre ord var det tale om en utvidelse av en eksisterende kontrakt.

23 motorkanonbater
Flateplanen forutsatte ct behov for en fartoystype med operative egenskaper lik
motortorpedobatcnes, men den skul1c ha ct utslagsgivende vapen overfor
mindre fiendtlige enheter - sxrlig troppebxrende fartoyer. Det viI si en kanon,
fortrinnsvis av samme kaliber som fregattens kanon.

Det fantes ingcn fart0yer som kunne v;rre modell for denne fartoystypen,
den matte utvikies fra grunnen avo

Tiden til radighet
Flateplanen ble vedtatt av Stortinget den 8. desember 1960 mot en stemme.
Byggcprogrammct skulle gjennomf0res pa 7 at, og v;ere avsluttet innen 8. de
sember 1967.

0konomien
Dc maksimale byggeomkostninger var 6stsatt til 840 millioner kroner basert
pa kroneverdicn i 1960.

Utrangering av fart0yer
Nybyggingsprogrammet forutsatte at eldre fart0yer skulle utrangeres. Utran
geringen skulIe forega etter hvcrt som de nyc fartoyenc val' klar til operativ
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virksomhet. Det var et absolutt krav at beredskapen i byggeperioden ikke mat
te svekkes i noen vesentlig grad, eHer som Marinens Reguleringsrad uttrykte
det {<st0rst mulig beredskap under spesielle internasjonale situasjonen).

Pa den annen side skulle det spares pa driftsbudsjettet for de eldre fartoyene.
Denne innsparingen skul1e sa brukes til a skaffe forsyninger til den nye flaten.
(Anskaffelse av forsyninger var ikke inkludert i byggeprogrammet).

En slik innsparing skulle blant annet oppnaes ved a redusere vedlikeholdet til
et minimum, samt ved a forbruke fart0yenes mobiliseringslager.

Disse to planfaktorer, h0y beredskap og redusert vedlikehold, virker mot
hverandre. Dette forarsaket et puslespill som til tider voldte vansker.

Imidlertid ble det utarbeidet en utrangeringsplan som tilfredstillet de Beste
forutsetningene. Den sa slik ut:

- i 1961. Jageren <iTrondheim», Fregattene «Arenda1», «Narvib, 4 Mine-
sveipere, 3 motortorpedobater, en uvbat.

- i 1962. En minesveiper, en uvhat, to motortorpedobater.
- i 1963. Mineleggerne <iOtra» og {<Rauma~), en uvbat, en minesveiper.
- i 1964. Fire uvbater, Skoleskipet «Pingvin», depotskipene «Valkyriem og

«Sarpen».
- i 1965. Jageren «Oslo», Fregattene «Haugesund) og «Troms0», fire motor

torpedobater.
- i 1966. Jagerne «Bergen» og «Stavangen>.

Utrangeringsprogrammet er vedlagt.

Flaten pr 31.12.1967
Ved utgangen av 1967 skulle den norske Marine besta av ialt 92 fart0yer. Ny
byggingsprogrammet skuHe dekke 56 av disse. (Antallet pa 56 ble i 1963 redu
sert til 50. Se kapitte1 8).

Forde1ingen pa fart0ystyper val' som f01ger:
5 fregatter
5 korvetter (redusert til 2)

15 uvbater
23 motorkanonbater (redusert til 20)
20 motortorpedobater av Tjeldklassen
12 motortorpedobatcr av c1dre type
5 mineleggere

10 minesvcipere
2 depotskip
1 skoleskip
6 kystvaktfartoyer

Flateplanen 1960 omfatter bare nybyggingsprogrammcts 56 (senere 50) fartoy
er. Men ogsa de 0vrige fartoyene krevet modernisering og delvis ombygging.
Dette stilte ogsa krav til det tekniske forvaltningsapparatet (Sj0forsvarets forsy
ningskommando - SFK). Imidlertid ligger disse oppdrag utenfor rammen av
denne utredning, og viI ikke bli behandlet her.
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Vedlikehold
De genereUe rctningslinjer for vedlikehold av tUten hadde som utgangspunkt
at fart0yene skullc ankomme Nord-Norge fuUt utrustct og fullt operasjonskla
reo Det bet0d at vedlikehold, og opptrcning av besetninger og fart0yer skulle
forega i Syd-Norge.

Hovedvedlikeholdet av fart0yene skulle forega i Haakonsvern eUer ved sivile
verksteder som fikk sine oppdrag fra SFK.

Marinen skullc ga over fra a va:re en mobiliserings- til en beredskapsmarine.
Dettc innebar at ca. 70 fart0yer til enhvcr tid ville va:re under kommando og
operasjonsklare. De 0vrigc 22 ville vxre til vedlikehold eHer under opptrening.
Sclv var nyc hovedbase Haakonsvern ville ikke kunne ta seg av 22 fart0yer til
enhver tid. Det var derfor n0dvendig a innga vcdlikholdskontrakter med sivile
verksteder og i aUe fall a dirigerc vedlikeholdsoppdrag dit. Dette var et brudd
med den tradisjonelle mate som Marinen hittil hadde drevet sitt vedlikehold pa.
Dettc krevet sin 10sning. Omleggingen rcsulterte ctter hvert i at hele ca. 66%
av Marinens vedlikeholdsvolum ble overfort til sivile bedrifter.
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Kapittel 6 - Avtaler med NATO-allierte

USAs innsats
Den amerikanske delfinansiering av Flateprogrammet ble fastsatt ved hoved
kontrakten som ble inngatt i mai 1961. Kontrakten bestemte at de amerikanske
stat skul1e betale 50% av anskaffelses-kostnadene.

Overenskomsten forutsatte videre at totalbe10pet ikke skulle overskrides; i sa
fall skulle merutgiftene b::eres av Norge alene.

Samarbeidet med Sambandstatene medforte ogsa endel andre betingelser.
Blant annet skulle timetabellen pa totalt 7 ar holdes. Se vedlegget Flateplan 
Leveringstakt.

Videre var det satt grenser for den brutto-fortjeneste leverandorene kunne
realisere. Det var krav om regnskapsinnsyn basert pa amerikanske anskafelses
bestemmelser, samt bestemmelser om at kontrakter over 100,000,- dollar pa
forhand skulle godkjennes av Sambandsstatenes Marine.

Samarbeidet nar det gjaldt avtaler og okonomi skulle ga gjennom Military
Assistance Advisory Group (MAAG), Oslo. Blandt annet skulle MAAG sorge
for at de arlige utgifter til FHlteplanen pa amerikansk hold ble budsjettert over
amerikansk budsjett.

Sjefen for Skipsseksjonen (Buships) i den amerikanske marine ble p~Uagt an
svaret for gjennomforingen av Flateprogrammet fra amerikansk side. Han var
representert i Europa av en offiser som hadde sitt hovedkvarter i Haag, Neder
land, senere i Madrid, Spania.

Videre hadde han en prosjektoffiser knyttet direkte til Sjoforsvarets Skipstil
syn - senere SFK/Skipsseksjon -, nemlig orlogskaptein Jonathan Sisson fra den
amerikanske marine. Orlogskaptein Sisson hadde direkte linje til BllShips
(Skipsseksjonen) i Washington, men vanligvis gikk kontakten via representan
ten i Haag.

Kontrakter som ble inngatt under Flateplanen skulle dessuten underkastes re
visjon og ettersyn etter amerikanske regler. Det var enighet om at dettc arbeide
skulle utfores av den norske Riksrevisjonen.

De amerikanske bevilgningene kom forst til utbetaling nar de enkelte fart0yer
var ferdigbygget og klar til operativ tjeneste.

Utleggene ble forskuttert av den norske stat.
Samarbeidet med de amerikanske myndigheter var meget godt. De geneste

menn USA utpekte til projektet gikk ut av sin vei for a hje1pe til og for aassi
stere i arbeidet med a oppna et vellykket resultat.

Nar det gje1der den amerikanske vapenhjelpen gencrelt, bor f0lgende nevnes:
- Fra og med 1963 bevilget ikke kongressen lenger okonomisk hje1p til nye
vapenprosjekter hos sine mer velsraende alliert, blant annet Norge. Og fra 1967
stoppet kongressen ogsa vapenhje1p i form av direkte materiell-Ieveranser.

Tysklandsavtalen
Den 17. desember 1960 ble det inngatt en avtalc med Vcst-Tyskland om gjcnsi
dige anskaffe1ser av forsvarsmateriell. Avtalen var basert pa at det norske kjop
av undervannsbatcr i Tyskland kom i stand.

Overenskomsten gikk i det vesentlige ut pa at norske bestillinger i Tyskland
skulle kompenseres ved tyske bestillinger av militxrt materiell i Norge etter en
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verdiskala 5 til 3. (Det vil si; - Tyskland skulle kjope for 5 kroner i Norge nar
vi kjopte for 3 kroner i Tyskland).

Man hadde forlatt tanken om a bygge undervannsbatene i Norge. Se1v om
bygging i Norge i og for seg ville va:;rt teknisk mulig, ville det by pa mange
vanskeligheter, va:;re tidkrevende og sa lite okonomisk lonnsomt. Dessuten ville
den vesttyske marine stille sitt vel etablerte og faglig sterke miljoer til disposi
sjon for gjennomgang av konstruksjonene og oppfolgning av byggingen.

Slike miljoer hadde vi ikke i Norge. Alle forhold tatt i betraktning ville det
ikke va:;re forsvarlig a basere seg pa seriebygging i Norge. (St. prp. nr. 25
196Q-61, side 7)

Tysklandsavtalen ville tilfore norsk industri betydelige storre leveranser kro
nemessig enn om batene ble bygget i Norge.

Man antok ogsa at de tyske bestillingene ville gi grunnlag for opparbeidelse
av teknisk kunnskap pa nye omrader, som ville komme landets industri som
he1het tilgode.

Pa det okonomiske omriidet ga Tysklandsavtalen et godt ressultat. Men nar
det gjaldt tilforsel av nye tekniske kunnskaper sa var ikke resultatet fullt sa vel
lykket. Arsaken la vesentlig i vanskeligheten i a finne frem til utstyr som det
tyske forsvar trengte, og som norsk industri kunne produsere; - innenfor en for
tyskerne akseptabel kostnad. Endel av de tyskc anskaffelser i Norge omfattet
derfor bLa. uniformsstoffer o. lign. istedenfor teknisk utstyr.
Tysklandsavtalen, se vedlegg.

Samtidig med overnevnte avtale inngikk yare to land en avtale om a utfore
kvalitetssikring for hverandre. Avtalen omfattet ogsa byggetilsyn og mottaks
kontroll. Pa tysk side ble avtalen gjennomfort av Bundesamt fur Wehrtechnik
und Beschaffung, Koblenz.

Avtalen med Nederland
Avtalen med Nederland var knyttet til innkjop av ildledningsutstyr fra Holland
se Signaal Aparaten (HOSA). Anskaffe1sen dreiet seg om en sum pa ca. 80 mill.
norske kroner. Avtalen gikk blant annet ut pa at Kongsberg Vapenfabrikk skul
Ie produsere dder og komponenter for 50% av kontraktens totale be1ap.

Videre innebar avtalcn muligheter for norsk industri til a opprette rcpara
sjonsverksteder i Norge for alt HOSA-utstyr.

Og til slutt. De hollandske forsvarsgrener skulle sake a plasserc ordre i Nor
ge for materiell pi konkuranscbasis.

Andre avtaler
Det ble ogsa tatt kontakt med andre nasjoner uten at det ble behov for regje
ringsavtaler.
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Kapittel 7 - Marinens reguleringsrads behandling av saken

I tidligere tider hadde Marinen et rad som gikk under betegnelsen Marinens
Reguleringsrad. Dette radet ble sammenkait nax Marinen sto overfor vanskc1ige
avgj0relser av en type som ville fa vidtrekkende betydning far Marinens effekti
vitet og fremtid. Radet fikk da i oppdrag a vurdere saken og a kamme frem
med en tilddning. I forbindeise med de vanskelige avgj0relser som nu forela,
ble det i 1958 blast liv i dette radet. I farbindelse med sp0rsmalet om Fletcher
jagerene ble radet aret etter d0pt om til Reguleringsrad for Marinen. Det fikk
sam hovedoppgave a vx;re ddgivende organ for fart0ysanskaffelsene. (Se Ot.
meld. nr. 2 1959-1960)

Radet har en noe uvanlig sammensetning. Dct bestar av Sj0farsvarets eldste
og mest erfarne offiserer og som bekler forsvarsgrenens ledende stillinger, samt
av to yngre offiserer. Dctte skulle borge for en allsidig vurdering av de forelig
gende oppdrag.

Den f0rste saken Radet fikk til behandling var som nevnt sp0rsmalet om
Fletcher-jagerne. Radet fraddet at vi tok imot disse jagernc fra Sambandstatene.
Arsaken var at dejagerne ville trekke stort pa Marinens begrensede 0konomiske
og personellmessige ressurser, uten a gi tilstrekkelig 0kning av kampevnen.
Radet ga samtidig en anvisning pa hvordan det mente at Marinens struktur
skulle se ut i fremtiden. Widet Ia derved et grunnlag for Flateplanen av 1960.

Pa bakgrunn av Radets uttalelser ble det i I0pet av sommeren og h0sten 1959
utarbeidet en Flateplan. Marinens Reguleringsrad ble kaIt sammen pa nytt.
Oppdraget var a uttale seg om den foreliggende plan. Planen ble godkjent med
mindre endringer. Denne ble fremmet til Forsvarsdepartementet som Flatepla
nen av 1959.

Denne planen dannet da grunnlaget for det omfattende arbeide med a fa st0t
te til agjennomf0re planen.

Planen med enke1te justeringer ble som tidligere nevnt godkjent av Stortinget
den 8. desember 1960, og da under navnet Flateplanen av 1960.

Det tekniske forvaltningsapparat (senere SFK) hadde deretter oppgaven med
a utforme planen til et teknisk og 0konomisk gjennomf0rbart byggeprogram.

I 10pet av 1961 ble Reguleringsradet kaIt inn for tredje gang og na for a ta
standpunkt til de tekniske ag 0konomiske tilradninger som var utarbeidet.
0kollomien satte som sa mange ganger f0r grense far mange faglige vel be
grunnede 0nsker. Imidlertid kom radet frem til en enstemmig innstilling. Dog
var den 0konomiske sikkerhetsmarginen som SFK mente var n0dvendig, redu
sert fra 10%, dvs. ca. 80 mill. kr. til 5% ca. 40 mill. kr.

Marinens Reguleringsrad var na sammensatt slik:
Faste medlemmer:
- Sjefen for Marinekommando 0stlandet
- Sjefen far Marinekommando Vestlandct
- Den offiscr som i krig er alliert kammandosjef for Marinen i Nord-Norge
- Sjefen for Kystcskadren
- Kommandantcll pa Harstad Fcstning
- Sjefen for Admiralstabens Plan- ag opcrasjonsavdcling
Tiltredende medlemmer:
Ved behandling av Flatesaker:
- En orlogskaptein fra Flaten
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- En subaltern offiser fra Flaten (kapteinl0tnant eHer lavere)
(Ved behandling av Kystartilleri-sp0rsmal far Radet tilsvarende tiltredende
medlemmer fra Kystartilleriet.)

Kommentar
Radets innstillinger ble fulgt av Sj0forsvaret, av Forsvarsdepartementet og av
Stortinget. Dette ga en solid plattform for det videre arbeide med 11 fornye fla
ten.

Det ga ogsa som resultet at det ble ro omkring sp0rsmalet som hadde vrert
oppe til debatt i artier, nemlig en havgaende marine kontra en kystmarine.

Saken hadde nu v;ert vurdert av et kompetent kollegium ved tre avgj0rende
trinn i saksbehandlingen. Kollegiets medlemmer dro tilbake til sin tienestesteder
hvor de forklarte sine medarbeidere hvorfor og hvordan de var kommet frem
til farwyssammensetningen i FIateplanen av 1960.

Det passer her a gjenta av hva som ble sagt i Stortinget av sakens ordf0rer
under behandlingen:
- at det ogsa er grunn til a feste seg ved at det na, savidt jeg forstar, er alminlle
lig enighet i Marinen om det program som er lagt frem. Det betyr heller ikke
sa lite. l)
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Kapittel 8 - Reduksjonen i byggeprogrammet

Da Flateplanen ble vedtatt av Stol'tinget val' byggepl'ogl'ammet bel'egnet a koste
840 mill. kr. Kostnadsberegningen val' basel't pa de beste opplysningene som
det val'mulig askaffe pa davxrende tidspunkt. Blant annet bygget man pa erfa
l'ingsmatel'iell fra kostnadsbel'egninger fra lignende 6rt0yer. Det ble ogsa be
nyttet statistiske beregningel' over hvordan de totale byggekostnader nol'malt
fordeler seg pa skrog, maskineri, innredning, bevepning og teknisk utstyr osv.

Ansiagene val' basert pa pl'iser og 10nnsniva, samt valutakurser i 1960.
Imidlertid hadde en del av fal'toystypene ikke vxrt bygget tidligere. Dette

skapte et ekstra usikkerhetsmoment. Det samme gjaldt det forhold at bevep
ning og utstyr heller ikke val' fastsatt i detalj. Til slutt rna det ogsa nevnes at
de endelige byggepriser ville avhenge av de enkelte fartoystypers detalj-kon
struksjon, og eventuelle modifikasjoner som matte vxre nodvendige etter ut
provingen av fartoyet.

Pa plusssiden kunne del' komme en gevinst hvis man kunne utnytte seriebyg
ging av fartoyene.

Imidlertid fant det sted en pl'isstigning bade i Norge og i andre land i arene
umiddelbart etter at Flateplanen ble vedtatt i 1960.

Samtidig hadde det fUlmet sted en oppskrivning av den tyske og den hol
landske valutaen. Dette val' s;rrlig folsomt fordi 15 undervannsbater val' kontra
hert bygget i Tyskland, dessuten anskaffet vi ildlederutstyr fra Nederland.

Varen 1963 ble 0konomien rundt Flateplanen revurdert. De nevnte fol'hold
medforte at de opprindelige kalkyler matte 0kes fra 840 mill. kroner til ca. 1050
milL kroner. I den nye kalkylen inngikk forventet prisstigning frem til 1968.

Denne beregnede okningen forarsaket at grensen for mulige bevilgninger fra
Stortingets side ville overskrides.

Det ble derfor ansett n0dvendig a redusere omkostningene ned til 950 mill.
kr. Det varden grensen Stortinget, Forsvarsdepartementet og Sjoforsvaret fant .
frem til i fellesskap. Og videre at innsparingcn mest hensiktsmessig kunne fore
tas ved aredusere fart0ysantallet.

Det ble bestemt at byggeprogrammet skulle reduseres med 3 patruljefartoyer
og 3 motorkanonbater. For disse 6 fartoyers vedkommende val' det ennu ikke
inngatt byggekontrakter. (St.prp. nr. 142 (1962--63) godkjent 31. mai 1963)

Saken om reduksjon ble ogsa tatt opp med Sambandstatcne. De erklxrte seg
villige til a opprettholde tilskuddet pa 58.7 mill. dollar (ca. 420 mill. norske
kr.) selv om byggeprogrammet ble redusert med 6 fart0yer. Dette innebar at
den norske andel etter reduksjonen ble ca. 530 mill. kr.

Den totale summen pa 950 milL norske kroner viste seg a vxrc tilstrekke1ig
til agjennomfore byggingen av de 50 fartoyenc.

Etter dette fikk byggeprogrammet sin ende1ig form slik dette gar frem av det
vedlagte diagrammet over anskaffclses-programmet.

Se ogsa det vedlagt diagrammet over konstruksjons- og byggetakten.
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Kapittel 9 - Hvem utferte oppdraget

I Flateplanens innledende fase val' Sj0forsvarets forsyningssystem og tekniske
apparat under reorganisering. Forsyningsstaben i Sj0forsvarets overkommando
i Oslo foresto de stabsmessige oppgavene innen forsynings~enesten. Forsy
ningsstaben val' organisert i fire avdelinger; nemlig

Plan- og byggeteknisk avdeling
Forvaltningsavdeling
Teknisk avdcling
Verkstedsavdeling

Det tekniske utf0rende apparat bestod av fem avdelinger som ble benevnt tek
niske fagmyndigheter. Disse val'

Sj0forsvarets Artilleri
Sjoforsvarets Torpedo- minevesen
Sj0forsvarets Televesen
Sjoforsvarets Navigasjonsvesen
Sjoforsvarets Skipstilsyn

Fagmyndighetene val' lokalisert i Horten. De rapporterte til sjefen for den tek
niske avdeling i Sj0forsvarets overkommando i saker som angikk deres lands
omfattende oppgaver, og til Verftsjefen i Sj0forsvarskommando 0stlandet an
gaende sine lokale oppgaver.

Sj0forsvarets Skipstilsyn val' fagmyndighet for skipsbygging og skipsved
likehold. Den kom derfor i en sentral posisjon under forberede1sene til Flatepla
nen, og senere under gjennomf0fingen av planen. Det val' n0dvendig areorga
nisere Skipstilsynet. Det bIe ddt i en vedlikeholdsavdding og en nybyggingsav
deling. Sjefen for Skipstilsynet ble oppnevnt som koordinator og prosjektleder
for nybyggingsprogrammet.

Videre bIe det med utgangspunkt i nybyggingsavdelingen organisert pro
sjektgrupper for hver av farwystypene som skulle bygges.

Prosjektgruppene ble organisert som autonome grupper. Hver av fagmyn
dighetene val' representert i gruppene med sitt individuelle fagansvar. Prosjekt
Iederen koordinerte fremdriften av prosjektet samt tilpassingen av de av de en
kelte faglige krav til fal't0ycts utforming.

Undervannsbatpl'osjcktet ble dog 10st pi en litt annen mate. Prosjcktlederen
ble plassert i Kid i Vest-Tyskland i n;er tilknytning til det tyske kontrollapparat
som hadde patatt seg a etterse byggingen av yare ubater i Vest-Tyskland. Han
val' direkte underlagt Sjefen for Sj0forsvarets forsyningskommando, men nar
det gjaldt faglige sp0rsmal tok han direkte kontakt med de respektive £1g
myndigheter.

Sjoforsval'ets Innkj0pskontol' val' til a begynne med ogsa plassert i Horten.
Kontoret fikk i oppdrag a foresta den merkantile delen av anskaffelsene. Ved
kontoret ble del' opprettet en egen kontraheringsavde1ing for a ivareta fUte
plan-oppgavene.

Arbeidet med a hoIde eksisterende farwyer operasjonsklare, samt arbeidet
med utbyggingen av den nye hovedbasen Haakonsvern, og videre sette denne
basen i drift - val' i seg selv store oppgavcr for Sj0forsvarets forsyningsltekniske
organisasjon. Det val' flere 10sninger pa dette problemet. Man valgte a hoide
personell-antallet innenfor den normale personell-rammen og i sWl'st mulig ut-
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strekning nytte tcknisk bjelp utcnfra, samt a cngasjerc cnde! ekstra personell pa
midlertidige hjemlcr.

Det ble s~Uedes opprettet en marineavdeling ved Marinens Hovedverft
(MHV). Avdelingcn skulle foresta prosjekteringsarbeidet i forbindelse med til
passing av den amerikanske fregatt-typen til yare forhold, samt til prosjektering
av patruljcfart0yet.

Boat Service Ltd A/S ble engasjert til aprosjektere en kanonbat i tre, mens
Skipstilsynet opprettet et cget kontor for a prosjektcre en kanonbat i stal.

Ingeni0rkontor Lybeck i Vest-Tyskland ble engasjert for a tilpasse det tyske
ubat-prosjekt til yare krav.

Det Norske Veritas ble engasjert til abista i utarbeidelse av styrkekriterier,
og instruks for besiktigelsesmenn; enn videre abista med besiktigelse ved byg
geverft og hos underleverandorer.

Norsk Skipsteknisk Forskningsinstitutt ble blant anuet nyttet til utarbeidelse
av malingsspesifikasjoner.

Skipsmodelltanken i Trondheim ble engasjert til autf0re slepefors0k og a gi
assistansc i forbindelse mcd skrogutforming.

Ved opprctte1se av Sjoforsvarets forsyningskommando (SFK) i Haakonsvern
i januar 1963, ble de fern tekniske fagmyndighetene og Innkj0pskontoret over
fort fra Horten til Haakonsvern. Videre ble Forvaltningsavdelingen og Verk
stcdsavdelingen ovcrf0rt fra Oslo. Sjefen for Forsyningsstabcn i overkomman
doen ble utnevnt til sjcf for SFK. Organisasjonen ble saledes bestaende av syv
seksjoner med en sjef pa toppen.

Selv om den nye organisasjonen krevde tilpassing til de nyc forhold, besto
den rent fysiske samling av de tidligerc fagmyndigheter under enhetlig kom
mando en betydelig letteIse for gjennomf0ringen av Flateplanen.

Det tidligere Sj0forsvarets Skipstilsyn, na SFK/Skipsseksjon, fortsatte sin rol
le sam teknisk koordinator ag prosjektleder for Flateplanen og rapporterte di
rekte til Sjef SFK.

Den merkantile delen av Flateplanen ble handtert av Innkj0pskontoret. Dette
val' arganisasjonsmessig plassert i Forvaltningsseksjonen. Det ble i 1964 imid
lcrtid besluttet aleggc innkj0psfunksjonen (kontraheringsfunksjonen) med dens
viktige 0konomiskc side direkte under Sjefen for SFK. Avdelingen skiftet navn
til SFK/Anskaffelsesavdelingen (SFK/ASA).

Gjennom sjefen for Skipsseksjonen og sjefen far KontraheringsavdeIingen
fikk salecics sjefcn for SFK den dirckte kontroll over den tekniske og 0konomis
ke utvikling av Flateplanen.

Det skal spesielt fremheves at det autanome gruppesystemet som ble oppret
tet i Skipstilsynet og som ble videref0rt i Forsyningskommandoens Skipssek
sjon viste seg a v:ere en usedvanlig god arbeidsform, - blant likemenn. Det var
kunnskaper og ansvar sam skaptc likheten, og ikke de milit:ere grader som de
enkelte innehadde.

1 tillegg til disse autoname gruppene som lett kan trekkes ut av linjediagram
met; matte. SFK Era tid til annen reorganisere far a mote problemene pa den
mest effektive mate. Dette forarsaket en litt pussig situasjon, iciet Riksrevisjo
nen sa seg n0dt til a papeke at SFKs organisasjol1 avvek fra organisasjonskartet
i 1Jenestereglementet.

Dette reflekterer vel ogsa en viktig crfaring, nemlig at linjediagrammet med
sine firkantedc «bokser» kan v:ere en altfor stiv arganisasjonsform. Det er per-
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sanellet sam er organisasjanens ressurs, derfar rna organisasjanen v~re sa flek
sibel at kunnskaper, initiativ ag innsatsvilje kan utnyttes uansett hvor i «baks
systemet)) personcn med de ettertraktede egenskaper finnes.
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Kapittel 10 - Hvordan anskaffelsene hIe tilretteIagt
Hovedavtalen mellom Sambandsstatene og Norge vedr0rende Flateplanen gir
klare bestemme1ser om blant annet gevinst-begrensning, hvilke omkostninger
som ble akseptert be1astet projektet og regnskapsinnsyn. For asikre en klar ut
f0re1se av disse palegg blc amerikansk kontraheringsmetodikk tatt i bruk. am
denne metodikken fantes det heller lite kunnskaper eller informasjon i Norge.
Vi matte derfor studere og tilrette1egge det amerikanske system for vart bruk.
Vi gikk over til a snakke om anskaffe1se istedenfor a bruke det begrensede be
grep innkj0p. For oss omfattet bcgrepct anskaffelse blant annet:

- askaffc full ovcrsikt over de leveringsmuligheter som eksisterte og de sam
arbeidsmuligheter sam kunne utnyttes,

- a tilrettc1egge, innenfor Forsyningskol11mandoen, l11ulighctene for a kunne
spille pa en lang rekke spesialister ogsa pa tvers av linjediagrammet, slik
at det faktiske innkj0p i seg selv - altsa den merkantile delen - kun ble en
faktor i he1e opplegget, - et opplegg som inneholdt problemer med teknis
ke spesifikasjoner, teknisk kvalitetskontroll, revisjon, budsjett, muligheten
for agi forskudd osv. osv.

Vi matte skaffe oss en ny type spesialist, nemlig en som hadde full oversikt
over var nyc kOlltraheringsmetodikk og som samtidig behersket allskaffelses
systemet. Dette opdraget ga Sjefen SFK til noen unge velutdannede intendant
uroffiserer.

Det skal imidlertid presiseres at de respektive fagtekniske sjefer var ansvarlig
for a skaffe til veie rett materiell, til rett tid og til rett pris.

Anskaffelses-avdclingen opptradte saledes som merkantilt organ for de re
spektive fagtekniske seksjoner innenfor begrepet anskaffelser. Kravet til smidig
het var en klar forutsetning forat dette systemet skulle virke tilfredsstillende.

Her viI det vel ogsa vxre pa sin plass a si noe am anbudsforskriftene. Det er
Stortingets hensikt at de bevilgninger som gis til Forsvaret tilmateriellanskaffe1
ser skal nyttes til a skaffe det mest hensiktsmessige materiell til rimeligst mulig
pris. Dette fremmer naturligvis konkurransemomentct. Praksis viser at det ene
av de to kriterier, pemlig laveste pris, ofte ble benyttet som grunnlag for a ak
septere tilblldet. Arsaken til det var at det meget ofte er vanskelig a fastsette
kriterier for den andre delen av kravenc, nemlig materiellets hensiktsmessighet.
Dette problem var det mcget vanske1ig a 10se. Dct viste seg ofte at, alle forhold
tatt i betraktning, 1a det beste anbud prismessig nxr midten av anbudsrekkef01
gen. Det var til tider meget vanskelig a finne frem til kriterier som var like
overbevisende som variasjonen i pris.

Et annet 0nske var a ta anbudsforskrifter tilpasset et system hvorved SFK
kunne ga ut til bedriftslivet med oppdrag som ikke var fullt utarbeidet, for eks
empe1 en ideskisse. Derved ville man ha kunnet utnyttet de kunnskaper om
produksjonsteknikk, og ideer om 10sning av oppdraget som produsentene sitter
inne med. Under gjcnnomf0ringen av Flateplanen var en n0dt til a ga ut med
detaljerte tekniske spesifikasjoner nar anbud ble innhentet.

Utvalget for utarbeide1se av nye bestel11me1ser vedf0rende anskaffe1ser til
Forsvaret (oppnevnt 26.4.1968) gir i sin ill1lStilling en detaljert beskrivclse av
den mctodikk som ble brukt under gjennomf0ringen av Flateplanen. Spesic1t
interesserte henvises til denne.
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Kapittelll - Endel tekniske vurderinger

Flateplanen av 1960 gir de operative krav og retningslinjene for byggeprogram
met. Det val' deretter opp til de tekniske etater a komme frem til de fart0ysty
per og vapen som tilfredsstillet dissc kravene og som kunne anskaffes innenfor
den fastsatte 0konomiske ramme. For enkelthet skyld er de tekniske etater i det
etterf0lgende referert til som Sj0forsvarets forsyningskommando (SFK).

Pa nevntc grunnlag var det fra tid til annen n0dvendig a jenke de operative
krav og de tekniske spesifikasjoner noe til hverandrc f0r den endelige farwys
type og vapenutstyr val' klarlagt.

N ybyggingsprogrammct stilte SFK overfor en rekke spcsielle skipstekniske
og vapentekniske problcmer som det kan vxre hensiktsmessig a nevne noe om
her.

Beskyttelse
Et karakteristisk trekk ved skrog-utformingcn av de nye fart0yene var ABC
beskyttelsen. ABC sth for «Atomic, biological and chemical defence». Skrog
og overbygning skulle va':re lukket, og det skulle vxrc mulig a foreta en effek
tiv nedspyling av eventuelt radioaktiv nedfaU. Det var saledes ikke tillatt med
lysventiler i skutesiden, unntatt pa broen og i spisemessene. Den apne broen
som hadde v~rt noe nxr eneradende hittil, matte av hensyn til ABC-forsvaret
fra nu av v~re innclukket. Dette stilte ogsa store krav til farwyets ventilasjons
anlegg.

I tillegg matte det bygges rensestasjoner hvor mannskap som hadde v;:ert pa
dekk for a rengj0re fart0yet, male radioaktivitet osv kunne bli renset f0r de gikk
under Ie.

Utforming av skrogene
Det er ikke noe spesielt for krigsfart0yer at skroget ma utformes slik at farts
motstanden blir minst mulig. Men krigsfart0yer befinner seg i et fartsomrade
hvor yare skipsbyggerier hadde liten erfaring. Der ble foretatt modellforS0k i
Skipsmodelltanken i Trondheim med regelmessig sj0 forfra og aktenfra, og i
fartstrinn for de forskjellige deplasementene. Kravet om a redusere Sj0 over
baugen til et minimum skapte endel problemer. Et annet problem var afa klar
lagt sp0rsmalet om mulighetene for a bruke vapnene effektivt i h0y sj0. Dette
siste gjaldt s~rlig Motorkanonbatene.

For den amerikanske fregatten vi 0nsket a bygge forela det naturlig nok fuIlt
ferdige fartsresultater m. m. fra modellfors0k i USA. (David Taylor Model Ba
sin).

Fart0yenes flyteevne
Fart0yenes flyteevne, matte gj0res til gjenstand for en n0ye unders0kelse, s:erlig
gjaldt dette forhold nar farwyet var skadet. Det alminnelige kravet val' at 2
vanntette avdelinger eller rom skuUe kunne fylles med vann tHen at fart0yet
kantrer eller gar ned.

Byggemateriale,m.m.
Glassfiberannert plast ble provet anvendt til kanonskjold, og til overbygning
pa motorkanonbatene. Dette materialet er vedlikeholdsfritt, og det oppsdr bare
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mindre ode1eggelser ved direkte treff. Pf0vene val' vellykket, og materiellet ble
tatt i bruk.

Dessuten ble det nye kafeteria-systemet tatt i bruk for den menige beset
ningen. Likeledes ble det montert faste koyer i stedet for hengekoyer.

For a kunne fastlegge konstruksjonsdetaljene vardet nodvendig a bygge
modeller av viktige dder av farwyet, for eksempel overbygningen. Slike mo
deller ble bygget i full skala i papp og tre.

Utstyr
Nar det gjaldt farwyenes utstyr forela det krav tillav vekt og sjokksikkerhet.
Den siste verdenskrigen hadde vist hvilke kolossale virkninger en undervanns
eksplosjon kunne ha pa farwyets maskineri og utstyr.

Derfor val' det nodvendig a sikre seg at dette ville tale abli utsatt for slike
rystelser. Det ble skaffet instrumcnter til a pf0ve sjokk-sikkerhcten. Sjokksik
kert utstyr er dyrt. Derfor ble utstyr delt i grupper, nemlig det som av hensyn
til farwyets kampevne matte vxre sjokksikre, og sa utstyr hvor man kunne
noye seg med vanlig handelsvare.

St0Y
Stoy som kunne virke inn pa lyttemulighetene for a oppdage ubater, matte gjo
res til gjenstand for vurderinger. Stoykilder val' blant annet dieselmotorer,
kompressorer m.m. Vi matte bevisst finne frem til stoykildene og sa soke a
dempe stoycn ved tilgjengelige midler.

En annen og viktig stoykilde val' propellen. Det ble lagt meget arbeide i a
finne frem til egnede propeller.

Nar det gjaldt normalspenningen ombord gikk vi fra 220 volts likestf0m til
440 volt vekselstrom. Dette krevet nytenkning med hensyn til isolasjon og lig
nende, og krcvet blant annen spesiell dektrisk kabel. Arsaken til denne endrin
gen val' sxrlig onsket om standardisering mcd de ovrige Nato-mariner.

Vapen og annet utstyr
Det val' klart at vi i Norge kunne bygge farwys-skl'ogene, bade nar det gjaldt
tekniskc fel'digheter og til konkurransedyktige priser.

Men nar det gjaldt vapen og elektronisk utstyr, val' med visse unntak var tek
nologiske innsikt og produksjonsmuligheter begrensede.

Vi onsket ikke, og hadde forsavidt heller ikke dd til a eksperimentere. Det
ble derfor valgt ut vapen som val' utpf0vet og som val' effektive.

Overflate-vapen
Mot overflatefartoyer og fly ble del' satset pa den amerikanskc 3 toms (ca. 76
mm) hurtigskytende kanon, og pa 40 mm Bofors kanon. Den amerikanske 3
toms kanonen val' det overskudd av i USA. Den kunne anskaffcs innenfor en
rimelig kostnad. Dessuten eksistertc det tilfredstillende lagrc av ammunisjon.
Den beste av Bofors 40 mm 111cd betegnelse L70 (lengdc 70 x 40 mm) val' en
kostbar anskaffclse. Hvis okonomien skulle svikte val' det mulig midlertidig a
benytte den litt eldre L 60 S0111 Forsvaret hadde en del av i reserve.

Som hovedvapen pa kanonbaten ble det funnet frem til en 75 mm Bofors
kanon, som nylig val' konstruert for bruk av dct svenske kystartilleri. Den ble
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modifisert for bruk ombord. Dessuten blev kaliberet forandret fra 75 mm til 3
tommer (76 mm) for a kunne nytte salllme ammunisjon som de amerikanske 3
toms kanonene. Denne Bofors-kanonen val' automatisk, og kunne skyte uten
at del' val' mannskaper pa dekk for a betjene kanonen. Dette 0ket i vesentlig
grad muligheten for effektiv utnyttelse av motorkanonbaten i darlig vxr,

Kanonene krevet moderne elektronisk ildledersystemer. Markcdcnc ble
grundig unders0kt. Valget faIt pa ildledningsutstyr fra Hollandse Signalaparaten
(HOSA). Fregattene, kanonbatene og undervannsbatene ble utstyrt med ildlcd
ningsutstyr fra HOSA. Imidlertid faIt utstyret mcget dyrt. Derfor fant man det
nodvendig a utstyre patruljefart0yene (korvettene) mcd et e1dre og billigere ut
styr, nemlig et amerikanske ildlcdcrutstyr som det var overskudd av i USA.

Torpedoer i tilstrekke1ig antall hadde vi selv pa lager. Det var den tyske tor
pedoen som gikk under bctegne1sen «merke T h, og som val' tatt som krigs
bytte. De val' meget god og mcget effektiv mot overf1atefart0yer.

Med dette vapen-arsenal hadde Marincn kun et utslagsgivende vapen, nemlig
torpedoen. Med utslagsgivende vapcn menes et vapcn som er i stand til a senke
store sj0gaende kampenheter.

I 1961 ble derfor Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) bedt om a undersoke
mulighetcn for a utvikle et antiskip missil, som kunne skytes fra yare sma far
toyer pa under 100 tonn. Hvis dette kunne realiseres ville Marinen fa ennu et
utslagsgivende vapen. Ingen av de store nasjoncnc i NATO haddc utviklet et
slikt vapen. De haddc konsentrert seg om storre missiler som bare kunne bru
kes fra storre £:lrtoyer enn de vi bygget. FFI's unders0kelser ga et positivt reslll
tat. I 1966 ble den tekniske utpr0ving Satt i gang, og i 1970 val' missilet ferdig
og utpr0vet. Vapnet fikk navnet Pingvin. Pingvin-prosjcktet val' ikke en del av
flateplanen, men ct resultat av den.

Pingvin-missilet har en lengde pa 3 meter, og en diameter pa 28 em. Ving
spennet er 1,4 meter. Missilet veier 340 kg. og hal' en rekkevidde pa over 25
km. Missilet leveres ombord i sin utskytningskasse, klar til bruk, og kan skytes
fra yare overflate kampfart0yer. Nar Pingvinen er skutt ut, finner den selv vei
en mot malet.

U ndervannsvapen
Marinen hadde et vellykket anti-llbat vapen-system som hadde fatt navnet
«Terne». Vapensystemet val' lltviklct av Forsvarets forskningsinstitutt i sam
arbeide med Marincn. Kongsberg Vapenfabrikk hadde prodllsert vapnet,

Systemet bestod av sonarer til afinnc llbaten med, en regnemaskin til abe
regne hvordan angrepet pa ubaten best kunne legges an, og rakettdrevne missi
ler. Missilet hadde et stort sprengstoff-hode som detonerte nxr ved ubaten eUer
ved a treffe.

Vapensystemet val' lett og kompakt og kunne montel'cs pa relativt sma fal'
toyer, ned til noen hundre tonns st0rrelse.

I tillegg ble de velkjente synkeminene fra krigens tid fortsatt benyttet, som
et supplement til «Ternen». Spcsielle torpedoer til bruk mot undervannsbater
bIe anskaffet fra USA.

Maskineri
Yare hurtiggaende motortorpedobater hadde v;crt lltstyrt med bensindrevnc
D1otorer. Batene var dcrfor mcget ildsfadigc. Dessuten val' det langt mellol11
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de bunkerstasjoner som kunne lcvere hoyoktan bensin. De nyc Tjeld-klasse
motortorpedobater val' derfor blitt utstyrt med dieseldrevne motorer av typen
Napiel'-Dcltic, produsert i Storbritannia. Bl'annfaren val' derved redusert, og
dieselolje kunne bunkres langs hele kysten.

Etter grundige undersokelser og vurderinger fait valget pa dieselmotorer pro
dusert av Maybach i Vest-Tyskland. Patruljefartoycne, kanonbatelle og undcr-
vannsbatene ble utstyrt med Maybach motorer. 0

For frcgattenes vedkommendc ble det valgt dampturbiner. Arsaken til dette
val' blant annet frcgattene da ville £a storre £1rt. Dessuten val' dette frcmdrifts
maskinerict mer lydlost enn diesclmaskineri, hvilket hadde meget a si for et
anti-undervannshh fartoy.

For ordens skyld bor det nevnes at ogsa gassturbin blc vurdert. Men det ble
tidlig klalt at gassturbin la utenfor val' okonomiske rckkevidde.

Begrensende faktorer (parametere)
Det val' fastsatt endel begrensende faktorer. Blant disse kan det vxre formals
tjenlig a nevne folgende: - Overgangen til den nye flatestruktur skullc ikke for
arsake vesentlig okning i Sjoforsvarets arligc driftsbudsjetter, og heller ikke av
pcrsonell-rammen. Som nevnt tidligerc val' del' £1stsatt en total raml11e for byg
gekostnadene pa kr. 840 mill.

For a kunne overholde dette havet val' det fra de tekniskc £1gmyndigheters
side, onskelig med en sikkerhetsmargin pa 10%, det viI si en reserve pa ca. 80
mill av totalbelopet. Med andre ord skulle den tekniske gjennomforing av pb
nen forutsette en planlagt utgift pa 760 mill kr.

Imidlertid hadde sjefen for Sjofol'svaret allercde tidlig i 1961 funnet a matte
redusere denne sikkcrhetsmargincn til 5%. Arsaken val' i vescntlig grad forarsa
ket av at den amerikanske fregatten av {lDealey»klassen bIe valgt sam modell
for yare fregattel' istedenfor den rimeligere {(Claude ]onesf>.

Et kvalitetskriterium som blc handhevet kan best uttrykkes med mo gold
plating». Det skulle ikke inkluderes noen tekniske finesser ellel' «luksus».

Fartoyenes utstyr skul1c standardisel'es i storst mulig utstrckning.
Nar en kontrakt val' skrevet skulle konstruksjonen fryses, det viI si at det ikke

skullc foretas forandringer unntagcn hvis del' [orela ct teknisk gjennombrudd.

Drift og vedlikehold
Siden krigen 1940-45 hadde marinen bestatt av britisk- og amerikansk byggcde
krigsfartoyer, samt et £itall ex-tyske llvbatcr og eldre norske hjelpcfal'toyer. Vi
hadde dcl'for i stor grad vxrt avhcngige av utlandet for vedlikchold og modcr
nisering av disse £'ut0yene.

Kravet i forbindelse med de nybyggede £1ltoyene val' at avhcngigheten av
utlandet skullc reduseres. For a oppna dette mattc norsk industri trekkes inn i
oppgave1osningen. Videre skulle den okte reparasjons- og vcdlikeholdskapasitet
fordeles jevnt rundt kystcn.

Dettc kravet tilsa at Sjoforsvaret gikk til den sivile industri ogsa l11ed slike
oppdrag.

I prinsippet ville dette bety at Mal'inens egne verksteder tok seg av materiell
som av sikkerhetsmcssige eller andre grunner ikke kunne overlates til andre
verkstedcr. Dette gjaldt for eksel11pel behandling av ammunisjon, torpedoer
osv.
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Valg av fartoystyper
Fregatten
Allcrcde tidlig haddc man som forbilde for fregatten hatt den amerikanske fre
gatten av «Claude ]ones»-klassen. Dette var et fartoy pa ca. 1700 tonn med die
sel-maskineri. Under arbeidet med den tekniske vurdering ble det imidlertid
etter hvcrt klart at farwystypen var mindre vel cgnet og den hurtigere damp
drcvnc «Dealep-klassen stod frem som ct bedre egnet farwy for vart formal.
Dc to fartoystypcne var stort sett like, men «Dealey» hadde blant annet folgen
de fordeler;

bcdre artilleri, muligheter til a fore helikopter og plass for fremtidige vap
cnsystemer, og ca 5 knop hoyerc fart. Dertil kunne maskineriet bygges i
Norge pa liscns.

Ulempcne var at byggepriscn oket mcd ca. 10%. Dessuten trengtes mer tid for
a gjore fartoyet gangklart, enn tilfelle var for den diescldrevne «Claude ]OlleS}).
Det ble bestemt at yare fregatter skulle bygges etter modell aV<lDealey»-klas
sen.

Nar det gjdder sporsmalet om a vxre gangklar, var det et klart operativt
krav at fartoyene skulle kunne gjores klare til a forlate havn pa kortest mulig
tid. Diesel-fregatter av «Claude Jones»-typen kunne vxre klar pa mellom 5 og
10 minutter. Mens dampturbin-fregatter av «Dealcy»-typen ville trenge ca. to

timer hvis begge dampkjelene var kalde, og ca. tyve minutter hvis det var fyr
under den ene kjclen.

Fregatt av «Os{o)}-klassett
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Patruljefarb,yet
Detre var ment adekke et utpreget nol'sk behov. Innen Nato £.'lutes intet fart0y
som hadde samme oppdrag. Det na:rmeste i st0rrelse var et torpedofiskefart0Y
sam marinen i Vest-Tyskland hadde konstruert. Hensikten fra Vaf side val' a
fiI111e frem til et lite fart0y som egnet seg sam platform for det vdlykkede anti
undervannsb:1t vapnet «Ternc I> , sam var konstruert og produsert i Norge. En
rekke forskjdHge utkast ble vurdert Det endeligc resultat ble et 600 tonns £a1'
t0y, konstruert ved Marineavdelingen som v<tr apprettct ved Madnens Haved
vetft.

PatmUifarteyet ((Sleipnet'!)
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Motorkanonbaten
De fOfste tanker am denne fartoystypen gikk 1 rewing av abaserc den pa sa111
me konstruksjon som motortorpedobatene av 1]cld-klasscn, som alleredc var
under bygging.

Unders0kelser ble utfort bade av Boat Services som byggct Tjeld-klasscn, av
Sj0forsvarets forsyningskommando og av Marineavdelingen vcd Marinens
Hovedverft

Resultatet av dette f0rte frem til at kanonbatcn m.atte bii en deplascmentbk
Vette i motsetning til 1JcId-klassen sam var en planende bat. Hovedarsaken til
dette var l10k de sxregne forhold sam gjorde seg gje1dendc ved stabiliscring av
den re1ativt store automatiske kanonen som baten skulk utstyrcs med. Stal ble
valgt til skrogmateriale.

Vurderingen av maskincriet ble utfort med en rekkc alterna6vcr, herunder
gassturbin.

Oct endclige valget ble dicselmotorcr av typen Maybach. Det bor ncvncs at
operasjonsanalytiskc metoder bie tatt i bruk pa et tidlig tidspunkt, forste gang
ved utformingen av dette fart0y.

Motorkatlonbdt av «Storml)~klassen
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Motortorpedobdt av «( 1Jeld})~k{assel1

Motortorpedobaten
Her val' oppgaven lett. Valget ['lIt helt naturlig pa «}Jcld»-klassen som allercdc
var under bygging.

U ndervannsbaten
For dissc tart0yers vedkommendc val' del' allerede kommet i stand en avtale
mcd de vesrtyske myndighctcr om bygging av en tyskkonstrucrt ubat ved tysk
verfL

Undervallnsbc'1t av «Kobben»-klassc/I
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SKIPSBYGGINGEN
Kapittel12 - Fregatten

I 1960 var Marincns Hovedvcrft blitt engasjert til projekteringsarbcide i for
bindclse med frcgatten. Verftet opprettet en egen Marineavdcling til a ta seg av
sakcn.

Fregattens hoveddata
Det er hensiktsmcssig a ncvne hovedpunktene i fregattens hovcddata her.

De operative krav forlangte ct fart0y hvor den st0rste farten val' 25 knop d
Iet mer. Videre skulle £ll't0yet ha tilstrekke1ig sj0dyktighct til a operere uten
skjxrs under alle vxrforhold. Dcssutcn skulle fart0yet utstyres med ct anti
undcrvannsbats-vapen for middcls- og kort distanse, samt muligheter for aut
vide rckkevidden i takt med den tckniske utvikling.

Dct ble stilt krav om hurtigskytendc kanoner med et tilfrcdstillende kontroll
system. Kanonene skl1lle kunnc brukes mot ovcrflatc- og luftmal. Anvendelsen
av kortrekkende, styrte vapen skullc vurderes i takt med den tckniskc utvikling.

I tillcgg til dette skl111e £lrt0yet utstyres med radar for overflate- og 111ftvars
ling, samt for ildIedningskontroll. Viderc skulle sambandsutstyr oppfylle NA
TO's standardiseringskrav.

Kravene til vapen mm bIe 10st sam f0lgcr:
Anti-undervannsbats-vapnetsystcmet Ternc III ble valgt. Dessuten to stykker
trippel torpedokanoner som kunne utnytte den mals0kende anti-uvb-torpcdo
cn, Mk 44, som var utvikIet av Sambandstatenes Marine. Disse torpcdoenc
kl1nne ogsa slippes fra hclikopter. Det ble avsatt plass til helikopter i akterkant
av skorstenen.

Fart0yet bIe utstyrt med 4 stykkcr hurtigskytende 3 toms kanoncr montert i
dobbel affutasjer, en forut og en akter med ct l110derne ildIedersystem. Ildleder
systcmets radar dekket oppdragene for ildledning, nxrvarsling og navigasjon.
Det ble installert en cgen radar for fjernvarsling.

Fart0yene fikk en modifisel't ABC-beskytte1se.
Sa kom det store sp0rsmalet om vapenbxreren, nemlig skrog mcd maskine

rio Sambandstatenes Marine haddc to fregatt-typer som ville tilfredstille kravet
til skrog og maskineri. Skrogenc val' pa 1700 tonn utstyrt med henholdsvis die
sel- og dampturbin-maskineri. Som nevnt tidligere bIe dampturbinversjonen
valgt.

Byggeverft
Det bIe bestemt a bygge den f0fste fregatten pa et utpekt verksted. Dette for a
fa anledning til a pr0ve ut tekniske 10sninger og utforminger, og abygge en
prototype som l110dell for de andre fregattene. Vidcre skulle dette verkstedet
utarbeide byggespesifikasjoner og kontraktstegninger slik at det kunne sendcs
ut anbudsinnbydelsc for bygging av dc 0vrige fire fregattene. Disse fire fregat
tene skulk bygges i serie pa et byggeverksted, som skulle pekes ut etter kOl1
kurranse basert pa anbud. Seriebygging er som kjel1t bade rasjonelt og tids
besparende. Fart0yene ville bli identiske og rasjonaliscringen ville ogsa sla ut i
rimeligere byggepris. I tillegg forenklcs de administrasjol1s-oppdrag og kon
troll-oppdrag 50111 SFK matte gjennomf0re.
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Det ble ogsa ansett for avxre formalstjenlig at SFK selv anskaffet alt vapen
teknisk utstyr, elektronisk utstyr og en rekke andre utstyrstyper som var stan
dardisert i Marinen.

Planen om a gi oppdraget for bygging av den f0rste fi'egatten til ct utpekt
verksted ble approbert av Forsvarsdepartementct og av dcn amcrikanske mari
ne. Oppdraget ble gitt til Marinens Hovcdverft i januar 1962.

Alleredc h0stcn 1962 val' byggespesifikasjoner og kontraktstegninger for
bygging av de 0vrige fire fregattene klare. Anbudsinnbydelse ble i tillegg til
narske skipsbyggerier, ogsa sendt verft i USA og i Europa. Dette skjedde i
oktober 1962. Innbydelsen vaktc stor interesse ogsa blant utenlandske skips
byggere.

3. desember 1962 blc det holdt en sakalt «Bidders Conferance» pa Sj 0l11ilitxre
Samfund i Harten. Denne konferansen samlct skipsbyggcrc fra England,
Frankrikc, Italia, Tyskland, Sverige og Norge. Hensikten med denne konferan
sen var a klarlegge eventuelle uklare ellcr uforsdelige punktcr i de utsendte byg
gcspesifikasjoner eller tegningcr. I januar 1963 blc det holdt en lignende kon
feranse i USA, hvor 10 amerikanske anbydere deltok. I januar 1963 kom sa til
budenc inn. Etter at tilbudene var vurdert blc innstilling om sakcn scndt For
svarsdepartcmentet.

~egjcringen avgjorde at Marinens Hovedverft skulle bygge de 4 fregattene i
sene.

Avgj0relsell var bascrt pa at norsk industri skulle tilgodesees hvis tilblldet var
teknisk og 0konomisk forsvarlig. (St. prp. nr 25.1960).

Det kan vxre av interesse a se litt pa leverand0rene av hovedkomponentene
til fregattene. Disse gar frem av vedlegget.

Dct b0r nevnes at f"j-egattencs fremdriftsmaskincri - Stal-Laval dampturbiner
- er delvis lisensprodusert ved Marinens Hovedverft. Fart0yene er ogsa utstyrt
med 2 stykker dampkjeler av typen Dabcock-Wilcox (England). Dissc er lisens
produsert ved Thunes Mek. Vcrkstcd i Oslo.

Sjf'settinx av Ji'egatten «'1 iWldheimN
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Den forste fregatten ble sjosatt 17. januar 1964. Den ble dopt av Prinsesse
Astrid, fm Ferner, og fikk navnet «Oslo».

Det val' stor festivitas pa Horten i anledning bcgivenheten. Hans Majestet
Kong Olav val' til stede.

KNM «Oslo» bIe levert til Sjoforsvaret i januar 1966. I anledning overleve
ringen hadde MHV beregnet at det Ia en million arbeidstimer bak leveransen.
Av disse haddc en fjerdedel medgatt til planlegging og konstruksjon.

De neste to fregattene, KNM «Trondheim» og «Narvib ble levert i lopct
av 1966. KNM «Bergen» ble levert i mai 1967. Den siste av de fem fregattene,
KNM «Stavangen) ble levert 8. desember 1967; noyaktig pa syval'sdagen for
behandlingen av Flateplanen i Stortinget.

«Stavangen> val' ogsa den siste av de 50 fartoyer som skulle bygges, og dan
net beviset for at Flateplanen val' gjennomfort innenfor den fastsatte tidsl'amme.

I sin talc under overleveringen av «Stavangen> sa forsvarsministel'en, statsrad
Otto Grieg Tidemann blant annet:

Overleveringen el' en historisk begivcnhet, og mal'kcl'er ogsa avslutningen
pa Flateplanen av 1960, som med sine 50 fartoycr val' et stort 10ft for det
norske folk.

Oversikt over byggeternpo
Navn Kj01strekk

Oslo 26.2. 1963
Trondheim 3.2.1964
Narvik 15.6.1964
Bergen 18.1.1965
Stavanger 8.3.1965

Sj0setting

17.1.1964
4.9.1964
8.1.1965

23.8.1965
4.2.1966

Overtagelse

29. 1.1966
2. 6.1966

30.11.1966
22. 6.1967

8.12.1967

De offisielle data for fregatten
Deplasement: 1450 tQnn standard, 1745 tonn fullt utrustet.

Deplasement er vekten av den vannmengde fartoyet fortrenger. Det er
vanlig aangi krigsfartoyers storrelse i deplasement uttrykt i engelske tonn
a 1016 kg.
Standard deplasemcnt viI si vekten av det utrustede fartoy uten bunkers
(Oljc) og vann.

Dimensjoner i meter: 96,6 x 11,2 x 5,5
Missiler: Overflate til ovcl'flate 6 Pinguin
Kanoncr: 4 stk 3 tommer (76 mm) ( 2 dobbe1affutasjer US mark 32)
Anti-uvb-vapen: 6 stk. mark 32 torpedoer i to trippe1 affutasjel'.
Tcrnc III med seks-lops utskytings rampe
Hovedmaskineri: To stykker De Laval Ljungstrom dampturbincr med reduk
sjons gear. En aksling, 20000 AHK
Kjeler: To stykker Babcock & Wilcox
Fart: over 25 knop
Bcsetning: 150, derav 11 offisercr

Prosjektleder
Kommandorkaptein (M) O. E. Strupe val' prosjektledel'en ved marineavdelin
gen som val' opprettct ved Marinens Hovedverft.

47



Kapittel 13 - Patruljefart0yet

Nylands Verksted i Oslo fikk oppdraget med a bygge prototypen av patru~e

fartoyet. Dette oppdraget medforte ogsa at verkstedet skullc utarbeide bygge
spesifikasjonene og konstruksjonstegningene for den anbudsinnbydelse som
skuIle sendes ut for seriebygging av de 0vrige 4 patruljefart0yene.

Typen «patruljefart0y» hal' senere fatt betegnelsen «Korvett». Betegnelsen
korvett vii bli brukt i det etterf0lgende.

Nylands Verksted i Oslo val' en av 7 samarbeidende verksteder innen Aker
gruppen, med A/S Akers Mek. Verksted som sentraIt lederorgan.

Korvettens hoveddata
Fartskravet til korvetten val' satt til best mulig fart over 18 knop. Kravet til sjo
dyktighet val' at £lrt0yet skullc kunne gjennomf0re en kystseilas under aIle VXf

forhold. Vapenutstyret skulle generelt vxre basert pa samme krav som for fre
gatten.

L0sningene pa det vapentekniske utstyr ble som f0lger: Fart0yet ble utstyrt
med samme anti-uvb-utstyr som fregatten, nemlig Terne anti-uvb-vapenet, og
anti-uvb-torpedoer. Av artilleri fikk korvetten en 3 toms kanon forut og en 40
mm Bofors luftvernskyts akterut. Videre fikk korvetten ildlcderutstyl', radar og
sambandsutstyl' og utstyr for clektronisk krigf0ring, stort sett cttcl' sammc lin
jer sam fregatten.

Hva angal' skrog og maskineri, begyntc man med et skrog pa 400 tonn. Det
tc val' det minste skrog sam kunne here og utnyttc anti-uvb-vapnet Tcrne. For
best mulig a tilfredsstille de ovrige krav til fartoyet, ble et skrog pa ca. 700 tonn
valgt, utstyrt med 4 stk. hurtiggaende Maybach dieselmotorer som virket pa
to aksler med vridbare propellere av Liaaens konstruksjon og fabl'ikat.

Byggeverftet
Da Nylands Verksted hadde utarbeidet anbudsinnbydclsen for de 4 korvettene
som skulle bygges i serie, fant Stortinget det nodvendig a innskrenke antaIl
korvetter med 3 stykker. Grunnen val' som nevnt den generelle pris- og lonns
stigning bade her l1jemme og ute. Videre bie bade den tyske mark og den hol
landske gylden skrevet opp, og dette fordyret blant annet de store flateplan
kontraktene i disse to landene.

Som folge av dette ble det bcstemt at ogsa korvett nummer 2, - altsa den
siste av denne type, - skullc bygges pa Nyland. Derved kunne erfaringene som
byggeverftet hostet ved bygging av den forste korvetten, komme det neste far
t0yet tilgode.

Den f0l'ste korvetten blc sjosatt den 9. november 1963. I forbindclse med sjo
settingen ble det fremhevet at samarbeidet mellom Sjoforsvarets forsynings
kommando, marineavdelingen ved Marinens Hovedverft og Nylands Verksted
hadde vxrt meget godt. Dette hadde va:rt et szerdeles viktig bidrag til gjennom
f0ringen av byggingen. Fart0yet fikk navnet «Sleipner».

Dette val' det fjerde fartoyet i Marinen med navnet «Sleipncr».
Korvetten «Slcipner» ble ovel'tatt fra verkstedet den 29. april 1965.
Den neste, og siste korvetten fikk navnet «JEger». Dette val' det fjerde far toy

i Marinen med dette navn. Det ble lcvert fra verkstedet den 31. mars 1967.
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Sjf!settillg au patru(;4artflyct «(Sleipllcr»

O!)crtakelsc au patr!llj~rartl:Jyet ({SlcljJllen,



Oversikt over byggetempo
Navn Kj01strekk
Sleipncr 23. 4.1963
~ger 15.12.1964

Sj0sctting
9.11.1963

24. 9.1965

Ovcrtagelse
29.4.1965
31.3.1967

Offisielle data for korvetten
Deplasement: 600 tonn standard, 780 funt utrustet
Dimensjoncr i meter: 69,4 x 8,3 x 2,7
Kanoner: 1 stk 3 tommer (76 mm), 1 stk. 40 mm
Anti-uvb-vapen: 6 stk. mark 32 torpcdoer i trippel affutasjer.
Terne III med sckslops utskytingsrampe.
Hovedmaskineri: 4 stk. Maybach dieselmotorer, 2 akslinger, 8800 BHK
Fart: Over 20 knop
Besetning: 63.

Prosjektleder
Under forberedelscne ved Marincns Hovedverft: - kommandorkaptein (M) O.
E. Strupe.
Ved Nylands Mek. Verksted: - Kapteinloytnant (senerc kommandor) Arne
Andresen.
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Kapittel 14 - Kanonbat

Prosjekteringsarbeidene ved Marineavdelingen var meget om£lttende. Dct bIe
derfor tidlig bestemt at prosjekteringsarbeidene skulk fordeles pa flerc verkste
der. Dette ville ogsa gi flcre norskc skipsbyggerier crfaring med planlegging og
bygging av krigsfartoyer.

Som ncvnt tidligere bIe prosjektcringen og byggingen prototype for fregatte
Ile fordclt til Marinens Hovedverft, det tilsvarende oppdrag for patruljefartoyet
ble fordclt til Akers Mekaniske Vcrkstcd A/S.

Nar det gjaldt Motorkanonbaten fikk Bcrgens Mekaniske Verksteder AIS
oppdraget.

Trc av landets st0rste og fremste skipsverft ble saledes engasjcrt i utviklings
arbeidet med disse trc £lrtoystypcne. Hvert av verkstedene opprettet cgne mari
neavdeJinger.

Bergens Mekaniske Verksteder A/S (BMV)
Skipsbyggingen var konscntrert i Solheimsviken. Reparasjonsvirksomhcten fo
regikk i Laksevag. I forbindelse med byggingen av kanonbater ble det imid
lertid tilrettclagt en byggchall i Laksevag.

Kanonbatens hoveddata
Fartskravet for kanonbaten var 30 knop dler bedre. Sjodyktighetskravet val' noe
vagt uttrykt, nemlig: «Best mulig sjodyktighet kombinercs med krav om den
mest mulige stabile kanonplattform.»

Med hensyn til vapenteknisk utstyr var kravet at Grtoyet skulJc utstyres med
ct utslagsgivendc vapen overfor invaderende troppebxrende mindre enheter,
samt ct vapen for bcgrenset selvbeskyttclse mot lavtflycnde fly.

I tillegg skulk kanonbaten ha lignende operative egcnskaper som en motor
torpedobar.

Lignende krav til et krigsfaruoy fantes ikke hos noen av yare allierte, sa los
ning av denne oppgavcn betinget en helt nykonstruksjon.

Artilleristisk ble kanonbaten utstyrt med det svcnskc kystartilleriets 75 mm
tarnkanon av Bofors £lbrikat. For a standardisere marincns ammunisjon pa 3
tamms projektiler ble kanonen bygget om til 76 mm for a kunne benytte denne
ammunisjonen. Videre bIe kanonen utstyrt med moderne ildlederutstyr. Dess
uten fikk baten en 40 mm Bofors Lengde 70, for begrenset sclvforsvar.

For a finne frem til den beste skrogform ble to prosjekter bearbeidet. Den ene
var en kanonbat i trc konstruert av Boat Services LTD, i Oslo. Denne fikk nav
net «Naughty», og hadde meget til felles med «Nasty» som var prototypen pa
Val' motortorpedobat. Den andre - i sral - ble prosjektert av Skipstilsynct. Val
get mcllom disse to val' vanskelig. Beggc typer hadde sine fordcler, og begge
tilfrcdsstillct de operative krav. Motorvalget avgjordc saken. Skipstilsyncts's
utforming - «Storm»typen - ble det endelige valg.

Kanonbaten fikk en st0rrelse pa ca 100 tonn depIascment, med en totalleng
de pa 36,5 m. Fremdriftsmaskineriet ble 2 stk. Maybach dieselmotorer. Disse
gay en topp fart pa over 32 knop.
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Byggingen
Bergen Mekaniske Verkstcd fikk i oppdrag a bygge prototypen samt a foreta
den vidcre utforming av kanonbaten.

Kontrakten for bygging av prototypen ble undertegnet i februar 1962.
Prototypen bIe sjasatt den 19. mars 1963 og ble lcvert 31. mai 1963. Den fikk

navn «Storm}).
Prototypen (~Storl11» gjennomgikk omfJttende prayer. For av~re sikker pa

a finne frem til svakheter og forbedringer ble landets ckspertise trukket inn,
blant andre Veritas og Norges Tekniske H0yskole.

DMV utarbeidet konstruksjonstegninger og byggespcsifikasjoncr til bruk i
anbudsinnbydclsen for sericbyggingcn av de avrige kanonbatene.

Anbudsinnbydclsen blc sendt ut 3. februar 1964 til i alt 16 norske verkstedcr.
Den sakalte «Bidders Conference» ble avholdt i Haakonsvern den 20 mars

1964. I alt 7 av verkstedcne ga tilblld pa bygging av kanonbatcne. Disse til
budene kom inn i bcgynnelscn av mai 1964.

I juli 1964 ble oppdraget gitt til Bet'gens Mekaniskc Verksteder A/S. BMV
undcrkontrahcrte 6 bater til Westennoens Hydrofoil A/S i MandaI.

Sj0forsvaret stod for levering av frcmdriftsmaskineri, vapcnutstyr, naviga
sjons- og radarutstyr 111111. Innstallcring og montering av utstyret inngikk i
kontraktcn med DMV.

Westermoens Hydrofoil A/S
Westermoens Hydrofoil A/S i Mandai ble etablert i 1961. Verkstedet spesialiser
tc seg pa hydrofoiler og andre hurtigaende mindre £'lrt0yer.

Byggetempo
Bergens Mekaniske Verksteder A/S (BMV) bygget 14 kanonbiltcr, foruten pro
totypcn.
Westcrmoens Hydrofoil (WH) byggct 6.
N.1\'[1 KJ"lsm'kk Sjusl'tting OVl'Ltagelse

Storm 15.6.1962 [9. 3.1963 31. 5. [963
Blink 15. 2.1965 28. 6.1%5 18.12.1965
Glilllt 20. 4.1965 27. 9.1%5 7. 3.[966
Skjold (WI-I) I. 3.1965 17. 2.1966 31. 3.1966
Trygg 7. 7.1965 27.11.1965 2. 5.1966
Kjckk 30. 9.1965 27. 1.1966 6. 8. [966
Djcrv (WI-l) 22. 3.1965 28. 4.[%6 4.10.1966
Skudd 1.11.1965 25. 5.1966 7.11.1966
Arg 1. 2.1966 24. 5. [96() 5.12.1966
Steil (WI-l) [5. 2.[966 20. 9. [966 19. 1.1967
Brann I. 4.1966 5.7.1%6 13. 2.1967
Tross 16. 5.1966 29. 9.1966 15. 3.1967
I-lvass (WI-I) 16. 5.1966 20.12.196() II. 4.1967
Traust 15. 8.1966 18.11.1966 6. 5.1967
Brott 15. 9.196() 27. 1.1967 6. 6.1967
Odd (Wl-I) 15. 8.1966 7. 4.1967 5. 7.1967
Pil 15.11.1966 29. 3.1967 5. 8.1967
Brask 15.12.1966 27. 5.1%7 5. 9.1967
Hokk (WI-!) 15.10.1966 3. 7. [967 5.10.1967
Gnist 15. 2.1967 18. 8.1967 6.11.1967
Storm 6.10.1967 28.11.1967

Prototypcn «Storm}) - den farste i serien - ble utrangcrt sa snart alle prayer var
gjcnnomf0rt.
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Offisielle data for kanonbaten
Dcplascment: 100 tonn standard, 135 fullt Lltrustet.
Dimcnsjoncr i meter: 36.5 x 6.2 x 1.5
Kanoner: 1 stk 76 mm Bofors, 1 stk 40 mm Bofors.
Missiler: Kanonbatenc bIe utstyrt l11ed 6 stk. sj0l11alsraketter av typen Pingvin
i 1970
Hovedl11askillcri: 2 stk Maybach dieselmotorer, 2 stk akslinger, 7200 I3HK
Fart: Over 32 kllOp.
Bcsetning: 19 mann

Prosjektleder
Kommand0rkaptein Harald Henrikscn val' prosjcktlcder og konstrukt0r. Ka p
teinl0ytnant Bard Heradstvcit overtok oppdraget i 1966.

SjlHetting av kanonhclt !Jed BMV
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Overtakelse all kanonbat i Haakonsvern

Kanonbat under farr
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Kapittel 15 - Motortorpedobater

Motortorpedobater val' en £Lrwystype Iwor man i Norge selv satt inne med
adskillig erfc1ring og tcknisk innsikt. I Flateplanen var det ikke nedlagt noen
spcsifikke operative krav utover a henvise til yare eksisterende bater. Det val'
meningen a basere byggingen pa eksisterende bater med de modifikasjoner og
tekniske forbedringer som var hensiktsmessigc og mllligc.

Det hadde vxrt star aktivitet innen omradet lltvikling av motortorpedobater.
Enav tankcnc bak dette val' a prove a e1iminere svakheten vcd bensinmotorer.
Bensinmotorer gjorde batene meget brann£.rlige, dessllten krevet de en spesiell
type hoyoktan bensin sam vanskcliggjordc bunkring rundt val' lange kyst.

Dette problcmct blc som tidligcre nevnt lost ved a adoptere torpedobaten
«Nasty» som prototyp for yare nye motortorpedobater. Nasty haddc to diesel
motorer av den britiske typen Napier Deltic sam frcmdriftsmaskineri.

Det andre hovedsporsmalct var evcntuell bruk av gassturbiner. Sett fra et sjo
militxrt synspunkt val' gassturbin en megct interessant nyskapning. Blant al1l1et
pa grunn av stille gange og stor krafteffekt. Dette val' store fordeler i forhold
til diesclmotorer. Imidlertid var gassturbin fortsatt pa eksperimentstadiet, og
Marinen fant det mest formalstjenlig asatsc pa N asty-typen mcd dctte farwyets
tekniske og taktiske egenskaper. Den offisielle betegnelsc pa typcn ble «TJeld»
klassen.

Ved kgl.res av 28. mars 1958 val' det blitt bestemt a bygge 12 motortorpedo
bater av Nasty-typen ((Tjcld»-klassen). Nasty var konstruert av Ingenior Jan
H. Linge. Serien ble bygget ved Wcstermoens Batbyggeri A/S i MandaI. Dette
batbyggeriet val' eneleverand0r av Nasty-type motortorpedobat.

Den f0rste batcn i serien ble levert 25. juni 1960 og fikk navnct «TJcld». De
0vrige fulgte slag i slag; Skarv, Teist, Jo, Lom, Stegg, Hauk, Falk, Ravn,
Grigg, Geir og til slutt Erie som ble levcrt 6. jllli 1962.

«Tjeld»-klasscn var utstyrt med 4 stk. torpedor0r for 53 cm torpedoer, 1 stk.
40 mm Boforskanon lengde 70, og en 20 mm Oerlicon kanon.

Baten kunne hurtig modifiscres til kanonbat med 2 stk. 40 mm Bofors ka
non. Da matte to av torpedof0renc fjernes. Videre kunne baten benyttes som
minclegger. Batens deplascmcnt var ca. 80 tonn. Maskineriet bestod av to stk.
dieselmotorcr. Farten val' 45 knop.

Erfaringene med «1Jcld»-klassen var megct gode. Den hadde en forsteklasses
form; var hurtig, sterk, slagkraftig og med sine dieselmotorer en driftbillig bat
uavhengig av s:crskilte bunkringssteder.

Det ble inngatt kontrakt med Westermocns Batbyggeri A/S (sencrc Batser
vice Verft A/S) i MandaI am a bygge yttcrligere 8 stk motortorpcdobatcr av
«TJcld»-klassen. Disse attc var en del av Flatcplanen av 1968.

Oversikt over byggetempo. FIateplanens 8 stk mtb-er
Navn Kj01strckk Sj0sctting Ovcrtagelsc

Sel 10.10.1962 7. 3.1963 27. 5.1963
Hval 26. 8.1963 31. 1.1964 19. 3.1964
Laks 24. 10. 1963 10. 4. 1964 15. 5. 1964
Hai 10. 1.1964 5. 6.1964 10. 7.1964
Knurl' 27. 5.1964 23.10.1964 1.12.1964
Lyr 17.8.1964 5.1.1965 1.2.1965
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Skrei
Delfin

27. 8.1965
4.10.1965

7.12.1965
7. 1.1966

14. 1.1966
20. 5.1966

De offisielle data for motortorpedobaten
Deplascment: 70 tonn standard, 82 tonn fullt l1trustct
Oimcnsjoncr i fot: 80 x 24,5 x 6,8
Kanoner: 1 stk Bofors 40 mm, 1 stk Ocrlikon 20 mm
Torpcdoer: 4 stk torpedor0r for 53 em torpedoer
Hovedmaskineri: 2 stk Napier Deltic diesclmotorer, 2 stk akslinger, 6200 BHK
(Bremsehestekrcfter)
Fart: 45 knop
Besetning: 18 mann

Salg til utlandet
«Tjeld})klasse l11otortopcdobatcr val' megct vellykket. Oet gar blant annet frem
av at flere allierte mariner kontrahcrtc slike fra I3atserviee verft i MandaI.

Den al11eribnske marine kontrahert i alt 14 stykker. Den vest-tyske marine
anskaffet 2 stykker, og den greskc marine 6 stykkcr.

Pa amerikansk hold bIe dct fortalt at dette val' f0rste gang i moderne tid at
USA hadde anskaffet krigsfartoyer fra en annen nasjon. Amerikancrne kj0pte
dessl1ten lisens for bygging av «IJcldllklassen i USA.

Byggekontroll
Denne ble utf0rt av vernepliktig kaptcin i MariaC11 T. L. I3csscsen.

Dap av en «Sllflgg})-klasse motortolpedobat



Sn0gg-klasse motortorpedobater
I 1962 ble FLheplanen av finansielle grunner rcdusert med 6 fart0yer; -:- i. e. 3
kanonbater og 3 patrulefartayer. Samtidig n;:Cfmet de 6 gamle motortorpedoba
tene (MTB) av {(Rapp»-klassen scg kassasjonsgrenscn. Det ble sa i Farsvars
budsjettet fOf 1966 bcstemt at der skulle bygges 6 nye MTBer til erstatning far
{(Rapp»-klassen.

En medvirkende arsak var at Flatcplanen blant annet pa grunn av seriebyg
ging appnadde en innsparing.

De nye MTB'ene fikk betcgnelscn {(Sn0ggl)-klassen. De fikk samme shag
og fremdriftsmaskinerict SOI11 kanonbatene (<Storm»-klassen). De blc utstyrt
med 4 torpedOf0f far tradstyrte torpedoer I11cd tilh0l-cnde ildlederutstyr. Des
suten 4 stk. Pingvin-raketter, pluss en 40 111111 Bafarskanan. Farten var 32
knop.

Datene ble byggct ved Datservicc Verft A/S i MandaI. KNM «Sn0gg» bk
levert fra verftet den 16. januar 1970. Deretter fulgtc «Rapp», «Snan> ag «Rash
i lopet av 1970. «Kvikb og «Kjapp» bk levert i 1971.
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Kapittel16 - Undervannsbater

Flateplanen fastsatte at man skulle basere seg pa den nye tyske undervannsbat
konstruksjon pa ca 350 tonn standard deplasement.

Det skulle bygges en serie pa 15 undervannsbater.
For FIatcplancn ble vedtatt av Stortinget hosten 1960, hadde det foregatt en

utstrakt vurdering av undervannsbat-typer i allierte land og i Sverige. Hovedar
saken til dette var sporsmalet am vi den gang i Norge hadde de nodvcndige
tekniske forutsetninger for alltvikle en moderne undcrvannsbat frem til serie
produksjon. Dette ble ikke ansett for mulig innenfor et rimclig og akseptabelt
tidsrom.

Sam nevnt falt valget til slutt pa den tyske konstruksjonen. Til tross for at
baten var liten av storrelse, tilfredsstillet den de fleste operative krav. Den hadde
samme slagkraft sam vescntlige storre uvbater, og val' langt billigere i anskaffel
se og i drift. For samme kjopesum kunne vi anskaffc 15 stykker av den tyske
type, mot 8 stykker av den mest interessante av de konkurrerende typer.

Amerikanerne sam betalte halvparten av anskaffelseutgiftene, anbefalte ogsa
den tyske uvb-typen. Dette til tross for at amerikanerne selv hadde et konkurre
rende alternativ.

Konstruksj onsendringer
Imidlertid var det noe forskjell pa de tyske operative krav til baten sam hadde
betegnelse Type 205, og de norske kravene.

Hovcdforskjellen val' at den tyske marine skullc bruke sine llbater i 0stersjo
en. 0stersjoen har en maksimal dybde pa 100 meter, og minefaren er stor der.
Yare ubater skulle bcnyttes i N orskehavet og tilgrensende omrader samt dypere
f.:1rvann innenskj;ers, hvor slike dybdeproblcmer ikke eksisterte.

Den tyske marine hadde saledes krav til en ubat som val' anti-magnetisk for
a beskytte den mot magnetiske miner, og sam kunne dykke ned til 100 meters
dybde. Vi pa den annen side kunne redusere kravet til anti-magnetisme, mot a
fa storre dykkerdybdc.

Den videre bearbcidelse av de spesielle norske bav ble utfort av «Ingenior
kontor Lybeck» (IKL). Professor dipl.ing. Ulrich Gabler val' innehaver av IKL.
Firmaet regnes i dag sam et av verdens Iedende for konstrllksjon av llnder
vannsbater. Utviklingsavtalen med IKL ble undertegnet den 16. februar 1961.
IKL skulle i lopet av aret bl. a. tilrettelegge anbudsmateriale slik at dette kunne
scndes ut. Grunnlaget for utviklingsarbeidet var den nevntc tyske ubaten - type
205. Den norske vcrsjoncn fikk bctegnelsen type 207, senere benevnt Kobben
klassen.

Foruten det nevnte krav om storre dykkerdybde, nevnes;

- muligheten for a kunne benytte samme torpedo i uvbaten sam pa yare over-
flatefartoyer.

- standardisering av utstyr.
- forbedrillg av ubatcns styre-cgenskaper
- cn montasje1uke over diesc1motorene

Gjennomforingen av yare krav var tilfredsstillende. Istedcnfor umagnetisk sdl
ble det nyttet spesialsral som hadde beholdt sine naturlige magnetiske egenska
per.
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Skrogstyrken ble 0ket for a motsta trykket pa st0rre dybder. Dette innbar at
skroget ble ca 1,1 meter Ienger og at skrogdiameteren ble 0ket ca. 10 em.

Uvbatens styreegenskaper ble forbedret ved at sideroret ble flyttet fra forkant
til akterkant av propellcren. Uvbaten ble utstyrt mcd torpcdoror som kUllne
skyte de torpedocr vi onsket a bruke. Og standardiseringskravene bIe tilfreds
stillet i den utstrekning dctte var 0konomisk og teknisk forsvarlig.

Videre flkk den en montasjcluke som forenklet arbeidct med vedlikehold av
maskincriet.

Disse forandringene krevct et omfattende konstruksjons- og tegnearbeide,
samt modellforsok. Dcr var ogsa en utstrakt bruk av moddler (mock-up) bade
i full skala og i redusert malestokk.

Den tyske marine hadde patatt seg arbeidct med a pase at den norske marines
spesiflkasjoner og onskcr ble gjcnnomfmt bade av Ingeni0rkontor Lybeck og
senere av byggeverftet. Dette oppdraget ble av den tyske marine gitt til dens
byggedirekt0r i Kid - regjerillgsdid Ch. Aschmoneit-. En norsk forbindelses
offiser bIe attasjert byggcdirektoren. Dctte kontrol!systemet viste seg a vxre
meget vellykket.

Prosjektleder
Val' representant i Kid, og prosjektleder for ubat-prosjektet val' kommandor
kaptein (sCllere Kommandor) Nils A. Tiltnes frem til september 1964.

Deretter overtok kommand0rkaptein Bjorn Chr. Egers.

Byggekontrakten
Allerede i mai 1961 var utkastet til «Kobbcm-klasse uvbater klart. Utkastet ble
behandlet og godkjent av de forskjellige instanser, inkludert Marinens Regule
ringsrad.

Reguleringsradet uttalte blant aI1l1et:
«Radet hal' studert det forc1iggende prosjekt for UVE og hal' merket seg
at den foreslatte types deplascment er stOlTe enn det som val' pa tale ved
Regulcringsdidets forrigc behandling av Flateplanen. - rUdet mener at ty
pen tilfi'edsstiller vart behov og viI anbefale at dcn anskaffes.»

Anbudsinnbydclsen ble sendt til tre verkstcder i Vcst-Tyskland. Oct val' Kieler
Howaldtswerke i Kid, Schliekerwerft i Hamburg, og Rheinstahl-Nordseewer
ke i Emden.

Tilbudene fra vcrkstedene forela h0sten 1961. Valget faIt pa Rheinstahl
Nordsecwerke (RNSW) i Emden. Allerede 21. desember 1961 ble avtaleutkas
tet signert. Dcn 29.januar 1962 skjedde den formelle undertegnelse av bygge
kontrakten.

En viktig del av avtaIen gikk ut pa at RNSW skullc fungerc som oppdrags
giver for Illgeniorkontor Lybcck. Derved ble ansvaret for totalprosjektet over
fort til byggeverkstedct.

Kontrollarbeide ved vcrkstedet bIe utfort av det tyskc forsvar pa vcgnc av
SFK. Pa samme matc som i Kid, haddc vi en forbindclses-offiser i Emden. Han
val' formelt knyttet til konsulatet i Bremen som teknisk attasjc. Pa lignendc
mate var var forbindelsesoffiscr i Kiel knyttet til konsulatet del'.
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Offisielle data for Kobben-klassen
Deplascl11cnt: 370 tonn standard, 435 tann neddykket
Dimmensjoncr i meter: 45,4 x 4,6 x 4,3
Hovedmaskineri: 2 stk Maybach dieselmotorer 1200 BHK; clektromotor 1500
BHK. En aksling.
Fart: 12 knop pa ovcr£laten
Bcstykning: 8 stk torpedorof.
Besetning: 17 mann

Overtakelse av ((Kobben~)-klasse Imdervannsbat
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Llm av uvbllt fra den tyske marine
I forbindelse med anskaffelsen av 15 tysk-byggede uvbater, ble det ogsa inngatt
en avtale med den tyske marine om midlertidig udan av av en uvbat. Hensikten
var a gi Marinens personell anledning til a bli kjent med den nye ubattypen.
Dette omfattet bade teknisk og taktisk utproving for eventuell modifisering av
yare egne bater. Videre a hcre opp nye besetninger, og a legge grunnIaget for
videre utdannclse. Samt a tilrettelegge mulighetene for et effektivt vedlikehold
og fol'syningsmessig opplegg.

Den vest-tyske marine stilte en nybygget ubat til disposisjon. Dens tyske
navn var U 3. Vi gay den navnet «Kobbel1>l.

Kapteinl0ytnant (senere kontreadmiral) Sivert A. Farstad fikk oppdraget a
vxre sjef pa d<obben» den tiden den var utHint til Norge.

Utlanet av d<obben» var et verdifullt bidrag til en gjennomforing av Flate
plancns oppdrag pa uvbat-siden.

«Kobbel1>l ble levert tilbake til den tyske marine den 20. juni 1964. Tilbakele
veringen [ant sted ca. en maned for vi overtok Val' egen nybygde «Kobbem,
som val' nummer tre i 15 bats-sericn.

Avleveringspr0ver
Etter IlVert som yare uvbater ble overtatt fi'a byggeverkstedet gjennomgikk
batene utstrakte prover i Kid. Dette val' i samsvar med en avtale med den tyske
marine om at tekniske avleveringskontroller og prover av manovrerings-, .
farts-egenskaper 111m skulle [orega i regi av den tyske marines ovel'takelseskol11
nundo i Kiel.

Et annet l'esultat av det gode sammal'beidsforhold med Vest-Tyskland, val'
tillatclse til a opprette en kasserne i Emden, hvor det norske splittflaggct vaiet.

UVB-batteriene
Batteriet ble bygget ved N orsk Akkul11ulator Co. A/S i Horten. Fabl'ikken ble
tilfort teknisk «know-how», og ble satt i stand til a yte service til vart uvb
vapcn. Kostnaden av batteriet reprcsentercr en relativt stor del av den enkeltc
bats totalkostnad.

Avslutning
Ogsa fra tysk side ble det lagt stor vekt pa at det norske ubat prosjekt skulle
bli vellykket. Dc tyske myndigheter utviste stor hjelpsomhet og positiv samar
beidsvilje. Utviklingsarbcidet og de ettcl'folgende leveransene skjedde med
punkdighct og presisjon. I erkjennelsen av dette bIe regjel'ingsrad Ch. Asch
moneit tildelt St. Olav's orden.
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ETTERSKRIFT

Kapittel 17 - Erfaringer

Hvorfor Fhheplanen av 1960 hIe gjennomf0rt
Norge har siden 1814 hatt cn lang og ubrutt rekke av m.teplaner som ikke er
realisert.

Hva er sa :1rsaken til at Flateplanen av 1960 ble gjennomfort?
Sporsmalet sokes besvart i de etterfolgcnde korte avsnittene.

Ved tilrettelegging og gjennomforing av forsvarsplaner er det to faktorer som
kan vxre avgjorende, ncmlig:
- de ressurscr som en liten nasjon som var pa 4 millioner mennesker, kan avse

til forsvar er begrenset.
- disse ressursene ma anvendcs slik at de gir et tillitsvekkende forsvar.

I tiden som ledet opp til Flateplanen av 1960 var disse forhold under aktiv de
batt. I denne debatten ble ogsa Kommandorkaptein F. Chr. Beutlich's kamp
skrift fra 1928 tatt frem igjen. Beutlich gikk inn for en kystmarine. Beutlich
begynner sitt forslag om en kystmarine med et visdomsord av dikteren Nils
Collett Vogt som Folger;

En visdom som slett ikke er til a kaste vrak pa, den at man hver gang pa
ny ikke rna ville mer enn det mulige. Ikke det nodvendige, mcn det opp
naelige. Ikke det bIafjerne og uklarc fristende, men det som er innenfor
rekkcvidde. Det nxrc. Skritt for skritt fremover. Dcr gis ingen annen vei.

Disse visdomsord ble fulgt i Flateplanen av 1960, og kan sra som arsak til at
Flateplanen av 1960 ble gjennomfort.

Som bakgrunn for Flateplanen kan nevnes:
- var FIate var utslitt og foreldet ved utgangen av 50-arene
- USA dekket halvpartcl1 av utgiftene
- Yare forsvarsforpliktclser innen NATO
- truslen vi sto overfor

FEheplanen av 1960 er cn noktcrn plan. De opprinneIige kravene var redusert
fra storre havgaende kampfartoyer til en kystmarine med hovcdoppgave a mot
sra invasjon. Denne marinen var tilpasset landets ressursmessige evner og den
politiske virkelighet.

Den besto av mange sma kampfartoycr - var klar til innsats - og den var til
litsvckkende.

FIateplanen av 1960 var kortfattet. Den var skrevet i et dagligdags sprag. Den
var oversiktlig og lettfatte1ig. Den var formulert utcn militxre stratcgiske og
taktiske spesialuttrykk. Dette var viktig for 11 oppna forsraelse for at nybygging
var nodvendig, og for a oppna at de grunnleggende prinsipper skullc forstacs
av de fleste.

Det var opparbcidet et tillitsforhold mcllom de politiske og de militxre myn
digheter. I hele plan- og byggeperioden ble aile involverte parter holdt lopende
orientert om sakens gang, ogsa om de negative sider og om feil som ble gjort.

Dette tillitsforhold viste seg a bli en god stotte til forstaelse i statens ovre be
slutningssystem, og det hjalp til med a reduserc beslutningstiden.

64



Dette var sa vellykket at prosjektledelsen til tider ble omtalt som «short-cut
gJengen)}.

Til slutt bor det nevnes at det stod en stort sett enig Marine bak FIateplanen.
Denne enighet val' for mange sa usedvanlig, at den til og med ble nevnt i Stor
tinget som et positivt argument for FIateplanen.

0konomien
Her passer det a nevne at Flateplanen ble gjennomfort for en totalkostnad som
Iii 50 millioner kroner under den famme som Stortinget hadde avsatt til for
malet. Blant arsakene til dette bor folgende trekkes frem:
- ved anskaffelscr ble eksistcrende materiell (hyllevarer) valgt sa sant dette val'

mulig. Dette for a unnga ny-utvikling og cksperimentering. Prosjektledelsen
la seg pa en meget noktern linje for a holde seg innenfor den oppgitte okono
miske ramme.
(Ikke kjop en Mercedes nar en Folkcvogn kan gjore jobben.)

- tidlig i gjennomforingsperioden ble planen «frosset)}, dvs. at det deretter ikke
ble foretatt noen tekniske endringer som ville ha vesentlig inn£lyte1se pa oko
nomi og tidsplan.

- i tillegg til en dyktig bruk og forhandling av kontrakter, ble er etablert pro-
sjektstyring og en effektiv kontroli.

Som en bonus bIe det oppnadd at de pengene som ble anvendt til gjennomfo
ring av FHhcplanen ble ployet tilbake i norsk industri. Dette ble oppnadd bi. a.
ved at kontrakter i utlandet ble fol'handlet mot gjcnkjop i Norge.

Anskaffelsesmetodikk
I dokument nr 1 (1966-1967), Riksrevisjonens Konstitusjonelle Antegnelser, er
det blant annet anfort:

Riksrevisjonen har fortsatt viet kontraktsinngaelser, forskuddsbetaling og
teknisk-okonomisk oppfolging s~rlig oppmerksomhet.

En viI i denne forbindclse fremheve den heldige form kontraktsinngae1
ser og oppf01ging av disse som Sjoforsvaret i forbindelse med £lateplanen
har utviklet og de gode og nyttige erfaringer som derved er vunnet.

Savidt en kjenner til har Forsvarsdepartementet til hensikt a fa samlet
disse erfaringer og fa satt dem i system, slik at erfaringene kan komme til
nytte ogsa for andre likeartede kontraktsinngaelser. En tenker i denne for
bindelse pa kontrakter om leveranser av en viss swrrelscsorden og som
vedf0rcr tidkrevendc teknisk produksjon som store lcveranser av vapen,
kjoretoyer, ammunisjon, elektronisk utstyr, sambandsmateriell m.v. Det
gje1der bade utenlandsk og innenlandsk produksjon. Riksrevisjonen har i
brev til Forsvarsdepartementet av 4. november 1966 uttalt at en anser det
sa;rde1es viktig at dette arbeidet blir satt i gang snarest mulig.

Dette arbeidet resulterte i:

Bestemmelser vedr0rende anskaffelser til Forsvaret
Bestemmclsene gil' en god oversikt over det arbeidet som ble utfort av prosjekt
ledelsen for Flateplanen av 1960.
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Organisasjonen
Sj0forsvarets forsyningskommando hadde aIle de elcmenter som val' n0dvcndig
for a kunnc gjennomf0re Flateplanen. Men SFK's linjeorganisasjon egnet seg
darlig for oppdraget.

Det ble valgt en ny arbeidsfonn, et prosjektgruppe-system satt sammen for
a behandlc de enkclte fart0ys-typer. Prosjektgruppene ble dannet pa tvers av
lit~eorganisasjonen.

Dette reflekterel' ogsa en viktig cr£,ring nemlig at var organisasjonsform kan
vxre ahfor stiv. Det cr personellet som er organisasjonens ressurs, derfor 111a
organisasjoncn vxre sa flcksibcl at kunnskaper, initiativ og innsatsvilje kan ut
nyttes uansett Iwor i lirtiediagrammet de ettertraktede egnskaper £1nnes.

En annen crfaring val' at avgj0relsesmyndighet b0r delegeres nedover i orga
nisasjonen. Her er det faglig dyktighet, og evnen til a oppna rcsultatcr som er
avgj0rendc. Men betingelsen for at dette skal vxre vcllykkct cr at rammebctin
gelser og m~Hsetning er kjent og forstatt i organisajonen, og at ledelscn del tar
aktivt i styringen.

Det militxre gradsystem passet ikke alltid inn i dcnne arbeidsformen. Men
det viste seg i praksis at gradsystemct ble av underordnet betydning nar £,glig
innsikt og dyktighet var avgj0l'ende for at en gruppe skulle kunne na sitt mal.

Samarbeid utad
Oppdraget med aprosjektere de nye fart0yene og deretter gjennomf0re skips
byggingsprogrammet innenfor £,stsatt tidsramme var allfor omfattende til at
Sj0forsvarets eget tekniske apparat Sj0forsvarets forsyningskommando (SFK)
kunne 10se oppgaven alene.

Den 10sningen som ble valgt val' a beholde SFK st0rrelsesmessig innenfor sin
normale personellramme, og i stor utstrekning engasjere teknisk ekspertise
utenfra. Dette var veIlykkct. Den ekspertisc og erfaring som pa den matcn ble
tilf0rt Sj0forsvaret val' av betydning for gjennomf0ringen av planen.

Det b0r satses pa autnytte den innsikt og de produksjonsmulighetcr som £1n
ncs i norsk industri, og pa de kreative evner og pa den skaperglcde industriens
folk har. Dette gjelder bade utvikling, anskaffelser og vedlikehold av matericl
let.

Prosjekt-verkt0Y
Flateplanen 1960 val' et stort prosjekt. En effektiv gjennomf0ring av planen kre
vet ny metodikk. Omrader som kontraktsformer og kontraktsillngaelscr, beta
lingsordningcr, teknisk-0kol1omisk oppf0lgning, kontraktsrevisjon, kvalitcts
kontroll er noen av oppgavenc 50m ble tilrettelagt i anskaffelsesbestemmelser
utarbeidet i SFK. Disse ble som ncvnt annct sted, scnerc lagt til grunn for utar
beidelse av slike bcstemmclscr for hek Forsvaret.

Planlcggingsteknikken PERT (Program Evaluation and Review Technique)
val' nylig tatt i bruk av den amcrikanske Marine. Dette ble ogsa tatt i bruk av
SFK og med godc resultater.

Flateplanen forarsaket at det stmmmet nytt materiell inn i forsyningssyste
met. De nye £'lrt0yene skullc utstyrcs med alt fra tradsneller og verkt0y til vap
en og ammunisjon. Dette utgjorde tilsammcl1 bort imot 130.000 forskjclligc
forsyningsartikler.
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Det skulle utarbeides utrustningslister, materiellkataloger osv. En spesieU stor
oppgave var a klassifisere aUe disse artiklenc etter et felIes NATO-system.

Til denne oppgaven bIe databehandIing tatt i bruk. Vi befant oss i EDB
alderens f0rste generasjon. Ved hjelp av entusiastiske pionerer, og Universitet i
Bergen, bIe det omfattende arbeidet med a tilrettelegge forsyningsystemet for
de nye fart0yene gjennomf0rt.

E tterskrift
FIatepIanen av 1960 ga Norge en effektiv marine. Oet val' en beredsskapsmarine
med st0rst muIig antall fart0yer i aktiv bruk.

I ettertid kan FlatcpIanen og dens resultater betegnes som mcget vellykket.
H va sa med personellet som gjennomf0rte H1teplanen og de erfaringer som

var vunnet?
Prosjektpersonellet med aIle sine erfaringer ble spredd for aUe vinder. Mange

gikk til sivil industri og forretningsvirksomhet.
Det synes som vi ogsa her hal' et eksempcl pa den norske skippertaks-menta

litet. Flateplanen av 1960 var et skippertak - et vellykket sadan.

Sj0krigsskolen, den 15. mai 1988
Thorleif Pettersen

Kontreadmiral
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Vedlegg 1 - Bokliste

Moderne Kusten-Uboote av Lutz Nohse, Lehmanns Verlag Munchen 1972.

Janes Fighting Ships. Diverse arganger.

Brasseys Naval Annual. Diverse arganger.

Norsk Tidskrift for Sjovesen. Diverse arganger.

Norsk MiIitxrt Tidskrift. Diverse arganger.

Skipsbygging pit Horten gjennol11 150 ar, utgitt av Marinens Hovedverft i
1968.

Herfra gar skibe. Bergens Mekaniske Verksted. Henrik Myran og Kare Fasting.

Innstilling fra Forsvarskol11l11isjon'cn av 1946. Utgitt i oktober 1949.

Det norske ubatvapen 75 ar. Av Tore Prytz Dahl. Utgitt i 1984.

Norske torpedobater gjenllol11 100 ar. Av Jon Rustung Hegland. Utgitt i 1973.
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Sjoforsvarcts Mincvesen 1870-1970. av J. R. Hegland. Utgitt av Sjoforsvarets
forsyningskol11l11ando 1970

Sjovxbningen. Sjoforsvarsproblemet vart og dets losning, av kommandorkap
tein F. Beutlich, Caml11erl11eyers bokhandel, Oslo, 1928.

Innstilling fra utvalget for utarbeidelse av nye besteml11elser vedrorendc anskaf
felser til Forsvaret. (Oppnevnt 26.4.1968)

Rcgelverk for Statens anskaffe1ser m. m.

Prosjekt planlegging. B. Wetrin og K. Vidal. NKS forlaget 1971

Sjoforsvarcts intendanturoffiserers forening 1947-1972. Utgitt av SIF, Bergen
1972
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Kvam.

Schnell-boote av Harald Fock, Koehlcrs Verlagsgesellschaft MBH, Herford.
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Vedlegg 2 - Stortingets forhandlinger m.m.

1952
Om program for den fortsatte utbygging av forsvaret fram til 1. juli 1954. St.
prp. nr. 111.

1953
Om plassering av og plan for ny sjokrigsskole. St. prp. nr. 82.

Om opprettelsc av hovedbasc for Marincn i Mathopcn ved Bergen. St. prp. nr.
104.

1955
Om overtakelse av 3 kanadiskc fregatter og avhendelsc av 3 korvctter. St. prp.
nr. 152.

1956
Om kjop av 2 Hunt-klassc eskortejagere. St. prp. nr. 46.

1957
Om hovedretnings1injer for forsvaret i arene fremover. St. prp. nr. 23.

1958
Om Ian under vapenhjelp-avtalen av amerikansk sjof1ytender til bruk som sko
lefarwy. St. prp. nr. 32.

Om bygging av tolv stk. motortorpedobater av typen Nasty med Napier deltic
turboladede motorer. St. prp. nr. 79.

Utrangering av marinefart0ycr. St. prp. nr. 130.

1959
Om frcmstilling av 3 sett anti-ubatvapensystemet Terne til utproving i Marinen
med bidrag fra USA. St. prp. nr. 30.

Reguleringsradct for Marinen opprettes fra 9. oktober 1959. Ot.meld. nr. 2.
1959-1960.

Forsvarsbudsjettct. Sjokrigsskolen-, Haakonsvern-kostnader. St. prp. nr. 1, For
svarsdepartementet.

1960.-61
Om nybyggingsprogram for Marincn. St. prp. nr. 25.

Om gjennomforing av malsettingen i St. prp. 111'. 23/57.

Om hovedrctningslinjer for forsvaret. St.me1d. nr. 28.
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1961-62
Retningslinjer for Sj0forsvarets forsyningskommando
- St.prp. nr. 1 (1961-62)
- Budsj.innst. 103 (1961-62) S.tid. 1122-26 av 9. des. 1962.

Kg1.res. av 22.6.1962. Kommand0r T. Pettersen beordres til tjcncste som sjef
for Sj0forsvarets forsyningskommando era 1. juli 1962.

am midlertidig udan til Sj0forsvaret av en uvbat fra den vest-tyske marine.
St.prp. 34 S.innst. 64.

1963-64
Hovedretningslinjcr for Forsvarcts organisasjon og virksomhet i tiden 1964-68.
St. meld. 84.

am reduksjon av Flateprogrammet, med 3 patruljefart0yer og 3 motorkanon
bater. St.prp. nr. 142 (1962-63).

am forsvarssjefens forslag til forsvarsprogram for perioden 1964-68. St. meld.
15.

am leveransc av fire motortorpedobatcr til de [orente staters marine. Innst. S.
85.
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Vedlegg 3 - Norsk Tidsskrift for Sj0vesen

1956 Kom.kapt. Araldsen: Marinens plass i landets forsvar

1957 Admiral Andresen: Marinen i nxrmeste ar [remover

1958 Kom.kapt. Araldsen; Flateplaner

1960 Kom. kapt. Araldsen: Omkring Marinens flateplan

1961 Forsvarsminister Harlem: am st.meld. nr. 28 (60-61)

1962 Kapt.lt. Nesb0: Motinnlegg mot Storheill
Kom.kapt. Jensen: Marinens nybyggingsprogram
Haakonsvcrn apnct 7.6. 1963

1964 Kom. kapt. Strupe: Flateplan 1960. 2 artikler
Orlogskaptcin Dalen: Personellplan for Fliltcplanen

1966 Norges flate 1966
Utveksling av minesveipere

1967 Kommandoheis KNM «Svenner»
Kapt.lt. Mje1de: Fra Kobben til Svenner
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Vedlegg 4 - Norsk Militrert Tidskrift

1958
Nils Handal «Vart forsvar i rakettalderem) side 253

1959
Nils Handal «Forsvarets problemer idag og imorgem side 69

Erik Himle «Fra n0ytralitetsvern til fellesforsvan side 152

1960
Nils Handal «Forsvar og samfund)) side 79

1961
Foredrag i Oslo Militrere Samfund, mandag den 17. april 1961, «Arbeidet med
gjennomf0ringen av FIateplanem av Kommand0r Thorleif Pettersen. (Ikke
publisert. )

Nils Handal «Forsvar idag og imorgem) side 55.

1964
Viseadmiral Folke H. Johannessen «Norges forsvan) side 735.

1966
Oberst Bj0rn R0rholdt «Forsvarsanskaffelsene og norsk industri) side 17

Forsvarsminister Otto G. Tidemann «Betraktninger om Norges forsvan>
side 61

Orlogskaptein Ivar Nielsen «Moderne Kystartilleri)

Direkt0r Bjarne Hurlen «Statens anskaffclsespolitikb

side 413

side 445

1967
Kommand0r Thorleif Pettersen «Flateplanens gjennomf0ring)) side 1

Statsdd Otto Grieg Tidemann «Forsvarets problemer» side 69

Oberstl0ytnant O. Ravneberg «Nettverksplanlegging» side 97

1968
Statsdd Otto Grieg Tidemann «Aktuelle forsvarsproblemen> side 57

Statsdd Otto Grieg Tidemann «Norges forsvar og Nato)) side 235

1969
Statsdd Otto Grieg Tidemann «Norges forsvars- og sikkerhets-politikb
side 57

Viseadmiral Magnc Braadland «Vart Sj0forsVJn> side 113
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Vedlegg 5 - Brassey's naval annual, artikler

1946
Ny sjef for Marinen Kontreadmiral Thore Horve.
Ny admiraistabssjef Kommand0r Skule Storheil.
Nye fart0yer som skal anskaffes viI inkludere krysseren «Arethusa» og fire
«Battle»-kiasse jagere.
«Arethusa» er pa 5220 tonn og har en topphastighet pa 32 knop, 6 15,2 em, 8
10,2 em. 6 torpedof0r. besetning

1956
Mange av fart0yene som Norge fikk fra UK under og straks ctter krigen er
modne for utskifting.
Den kanadiske Marine har Hint til den norske Marine 3 River-klasse fregatter,
Penetang, Prestonian, og Toronto.

1957
Tre ocean minesweepers mottatt era USA har tatt navnene Namsen, Lagen og
Sira.

1959
The USA is to loan two destroyers of thw «Fletcher» class to Norway under
the Mutual Defence Aid Programme. To meet this new commitment the des
troyer Stord, 4 patrolvesses of the «Sleipnen-class, 6 Fairmile launches, and 3
P. C. boats will be paid off
«Fletchen klasse; 2050 standard ton, 5-5 inch kanoner 5-21 inch torpedoes, 35
knots, 300 besetning.

1961
Det gis informasjon om at USA skal dele utgiftene med Norge for byggingen
av FIateplan 1960.
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FORSYNINGSSTABEN (F)

Vedlegg 6 - Organisasjonsendringer i Materielladministrasjonen i Sj0
forsvaret siden krigen

Inntil 1947

IFORSVARSDEPARTEMENTET I
(FD)

I
I I I I I

S ARTILLERI S MINEVESEN S NAVIGASJONS
SINTENDANTUR

MARINENS

(SA) (SM)
yESEN

(SI)
HOVEDVERFT

(SN) (MHN)

(S = Sjdorsvarcts)

Henvisning: Stortingsmelding nr 32 (1945-46) - Plan for en forste reisning
av Norges forsvar. (Dette dokument bef0rer delvis materiell
administrasjonen. )

Anmerkning: I denne perioden var Sjoforsvarets skipstilsyn et bestillende og
kontrollerende organ underlagt Sjefen for Sjoforsvarskomman
do 0stlandet.
Under de respektivc fagmyndigheter (eHer administrasjonsgre
ner) kom ogsa spesialverkstedene.

1947-1953

SJEFEN FOR 5J0FORSVARET
5J 5

Henvisning: Stortingsmelding nr 25 (1947) am ordningen av den overste
milita:re forvaltning.
Odelstingsproposisjon nr 58. Lov om Raufoss ammunisjons
fabrikker. Kangsberg vapenfabrikk og Marinens hovedverft.

Anmerkning: I denne perioden ble Sjoforsvarets televesen (ST) og Sjofarsva
rets skipstilsyn oppnevnt til fagmyndigheten far materiell som
navnet tilsier.
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1947-1953

A = Admiralstab
P = Persollellstab
o = 0kollomistab
K = Kystartillerisak

. S = Sallitetsstaben
F II = Forllaltllill,itsavdelillg
F III = Tekflisk avdeljll,it
F IV = Verkstedalld~litlgefl

F I F II F III f IV

GJ65dJ6b~
Henvisning: - Stortingsproposisjon nr 2 (1953) Forsvarets organisasjon.

- Stortingsproposisjon nr 12 (1956) Marinekommandoenes or
gamsasJon.

- Stortingsproposisjon nr 3(1960-61) Kystartilleriets innpassing
i Marinen.

Anmerkning: 1 denne perioden hIe Sjoforsvarets intendantur splittet idet oko
nomifunksjonen gikk over til den nyopprettede 0konomistah og
den rent forvaltningsanleggsmessige til Forvaltningsavdelingen
(FII). Innkj0psvirksomheten som tidligere val' tillagt de respckti
ve fagmyndigheter hIe overf0ft til Sj0forsvarets innkj0pskontol'
underlagt FII. Spesialverkstedene hIe enn videre fratatt fag
myndighetene og stabsmessig under FIV - verkstedsavdelingen.

1962

srK = Sj~rorsllarets

jorSYlliflgsko/llfflafldo

Henvisning:

Anmerkning:
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Stortingsproposisjon nr 2 (1961-62).

Som kjent el' organisasjonen av forsvarets 0verste ledelse under
vurdering. Etter forlydende hEr det vurdert hvorvidt SFK skal
legges under FD.



Vedlegg 7

Sj SjOFORSVARETS FORSYNINGSKOMMANPO
5J SFK

1] OFFlSER
BUDSJETTOFF

SEKRET.f.ER

Kanonkontr H I Mineavd H I Radio avd H H Skrog avd I Nybyggavd Tekn avd Innkj0ps

~-
farwyer avd og adm avd

Kanonkontr H I Torpedoavd H I Radar avd H H Mask~ I Byggeleder Nautisk avd Bokopplaget Planlegging
forter Fregatt arbeidsfor

Labora- H I Sveip og Sonaravd Vedlh og Byggeleder H H lntendm- I y Drifts avd
toriet degaussing Nybygg avd Patmljefa tur avd

Konstmksj r I Konstmksj Tegnekont Byggeleder
Kanonbiter

I
Base

~
Base Byggeleder

detalj detalj Torpedobit

-....I
-....I



Vedlegg 8

193

S10FORSVARETS OVERKOMMANDO
Admiralstaben

BFS fir A

Oslo, 7 des 1961

MIDLERTIDIG INSTRUKS FOR SJEFEN FOR
SJ0FORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO

KOMMANDOFORHOLD

Kommando

1. Sjcfen for Sj0forsvaret forsyningskommando (Sj SFK) er, med de begrens
ninger som fremgar av pkt 2 i denne instruks, kommandomessig underlagt
Sjefen for Sj0forsvaret (SlS).

2. I aIle forhald sam angar den lakale materieIltjecnstc, mobilisering, bered
skap, jurisdiksjon og stasjonsforhold, cr SlSTK kommandomcssig under
lagt Sjefen for Sj0forsvarskommando Vestlandet (SJSKV).

3. Ved mobilisering og i krig forblir SJSFK i den nasjonale kommandoorgani
sasJon.

Organisasfon

4. For l0sning av sine funksjoner i krig og fred har SlSFK underlagt seg:

- Artilleriseksjonen
- Torpedo-mincseksjoncn
- Navigasjonsseksjonen
- Skipsseksjoncn
- Telckommunikasjonsseksjonen
- Intendantur og forvaltningsseksjonen
- Verkstedseksjonen
- Sekretariatet

De respcktive scksjoner lcdes av fagsjcfcr.
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Stasjon

5. SJSFK har stasjon ved Sj0forsvarets hovedbase i Haakonsvern.

ANSVAR OG

Hoveeifunksjoner

6. SFK har som hovedfunksjon ii ivareta Sj0forsvarets sentrale fagtekniske og
forvaltningsmessige funksjoner.

LokaleJunksjoner

7. SFK er piilagt den lokale matcrielltjeneste for SKY.

Generelt

8. SJSFK leder og koordinerer tjcnesten ved SFK samt paser at fagsjefene
gjennomf0rer tjenesten vcd sine rcspektivc seksjoner i samsvar med gjel
dende bestemmelser.

DETALJINSTRUKS

H oveeifunksjoner

9. SJ SFK hovcdfunksjoner omfatter:

a. Behovsfastsetting, anskaffclse, produksjon, vedlikehold, lagring, kata
logiscring, regnskapsforing, transport og fordeling av Sjoforsvarets
materiell og forsyninger.

b. Kassasjon og disponering av overskuddsmateriell og ukurant materiel!.
c. Kontroll med nybygging og reparasjoncr av fartoyer.
d. Kontroll og prover av materiel!.
e. Kontroll og koordinering av verkstedtjenesten i Sjoforsvaret og rettled

ning ved bortsettelsc av oppdrag til sivile verkstedet.
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f. L0nns- og arbeidsforhold for Sj0forsvarets sivile arbeidere.
g. Anskaffe1se, utarbeide1se og distribusjon av teknisk materiell, be

skrive1se og utrustningslister.
h. Tiltak til a motvirke havarier og begrense skadevirkninger av slike,

herunder utarbeide1se av sikkerhetsforskrifter og betjeningsforskrif
ter for materiell innen sitt ansvarsomdde.

1. Studium av teknisk forskning og utvikling med plikt til a fremme
forslag om tiltak pa materiellomradet som kan h0yne Sj0forsvarets
effektivitet.

J. Utarbeidelse av forslag til anskaffelsesplaner for materiel1.
k. Utarbeide1se av budsjettforslag for materiell~enesten i Sj0forsvaret,

herunder anskaffelse av undervisningsmateriell etter forslag fra de
respektive skoler.

1. Kontroll med anvendelse av bevilgede midler.

10. Fagsjefene vil under SJSFK ha f0lgende genereHe hovedfunksjoner:

a. Planlegging, rettledning og kontroll med anskaffe1se, produksjon
og vedlikehold av materiell innen sine respektive ansvarsomdder.

b. Studium av teknisk forskning og utvikling.

Lokale funksjoner

11. SFKs lokale funksjoner omfatter:

a. Alle materiellfunksjoner for SKY, herunder verksteddrift og forvalt
ning og vedlikehold av alt materieH innen SKen, med unntak av
bygningsteknisk og fortifikatorisk materiell.

b. Planlegging og saksbehandling i alt som angar SKYs materielltje
neste.

Inspeksjon

12. SjSFK skal selv, eller ved underlagt personell, inspisere og kOl1trollere
SKenes materielltjeneste. SKsjefene gis underretning f0r slik inspeksjon
foretas.

13. Etter palegg fra SjS skal SjSFK selv, eHer ved underlagt personell, kon
trollere at materiellvedlikeholdet og materiellforvaltningen pa utrustede
fart0yer og fort foretas pa en tilfredsstillende mate. Etter foretatt kon
troll sender SjSFK rapport til SjS med gjenpart til fart0y/fort, SKsjef
og/eller Sjefen for Kysteskadren (SjKE).
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Ansettelse/avskjed av sivilt personell

14. Saksbehandling vcdrorende ansettelse, avskjed mv av sivilt personell
ved SFK, foretatt av SKY i samsvar med gjeldende reglementer og be
stemmelser. SJSFK skal selv, eHer vcd underlagt personeH, v::erc SKVs
radgivcr i disse personcllsporsmal.

Disiplina!rmyndighet

15. SJSFK har disiplin::ermyndighet over underlagt personell i samsvar med
Disiplin::erreglement for Forsvarct, § 5, pkt 22.

Permitteringsmyndighet

16. SJSFK kan permittere underlagt personell i henhold til lJenestc regle
ment for Den Kongeligc norskc Marine, Del 1, kap 4, § 7, pkt 1b.

Reisevirksomhet

17. SJSFK foretar de innenlandsreiser han anser pakrcvd for utforelsc av sin
~eneste, og kan beordre underlagt personell a foreta reiser innenlands.

18. Beordring til reiser utenlands foretas av SOK etter anmodning ellcr for
slag fra SJSFK.

Stec!fortreder vedJrava!r

19. Vcd SJSFKs forfall ellcr fraven overtas hans funksjoner av e1dste offiscr
ved SFK. SKS og SJSKV underrcttes om hvem som i sa tilfeHe er a
betrakte som fungercnde sjef.

Forskjellige bestemmelser

20. SJSFK skal sta i l10ye kontakt mcd Sjcfcn for Forsyningssraben i SOK
og skal holde dcnne underrcttet om alt av bctydning og interesse for
den sentralc forsyningstjcneste.
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21. Kasse- og bokholdcrvirksomhetcn for SFK utf0res av SKY, som vcd
jevnlige oversiktcr holder S]SFK orientert 0111 forbruket av de bevilg
ninger som kan disponercs.

Spesialinstrukser

22. Innen rammen av denne instruks og gjeldende bestemmelser utarbeidcr
S]SFK forslag til instrukser for underlagte fagsjefer. Instruksene foreleg
ges SOK for approbasjon.
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Vedlegg 9

OVERENSKOMST

mellom Kongeriket Norges forsvarsminister og Forbundsrepublikken
Tysklands forsvarsminister om samarbeid i forbindelse med anskaffelser
av materiell og forsyninger til de to lands forsvar.

Kongeriket Norges forsvarsministcr og Forbundsrepublikken Tysklands for
svarsminister harmed sikte pa akonkretisere og videref0re de retningslinjer for
et samarbeid som er trukket opp i den forhandlingsprotokoll som ble underteg
net i Bonn den 3. april 1960, og for autdype dette samarbeid, inngatt f0lgcnde
overenskomst:

§ 1

(1) Innen den aktuelle ramme viI de to forsvarsministre s0ke a anskaffe militxrt
materiell i det annet land pa gjensidig basis. Herunder skal det tas hensyn
til at Forbundsrepublikkcn Tysklands behov for militxrt materiell er st0rre
enn Kongeriket Norges. I den utstrekning det fra norsk side er plassert be
stillinger pa militxrt materiell i Forbundsrepublikken Tyskland, viI For
bundsrepublikkens forsvarsminister bestille militxrt matericll i Kongeriket
Norge i forholdet 5:3. I betraktning av den norske militxrc industris be
skjednc omfang, viI Forbundsrepublikkens forsvarsministcr s0ke a plasscre
sine bestillinger i Norge innen rammen av norsk nxringslivs muligheter.

(2) Ved bcregningcn av verdiforholdet 5:3 skal st0rrelscn av de gjensidig fore
tatte betalinger legges til grunn.

(3) Det som er sagt i foranstaende punkter skal ikke kunne medf0re betalings
forpliktclser.

§2
(1) Ved beregning av forholdet mellom de to lands gjcnsidige leveranser skal

foruten kostnaden av det egcntlige militxre materiell, ogsa medregnes kost
nadcr i forbindelse med tjenester som er ytet i tilknytning til anskaffelsene,
ivaretakelseskostnader og kostnaden av reparasjoner, utviklingsarbeider, ut
pr0vinger etc.

(2) Hvis de to forsvarsministre ved separatavtaler blir enige om det, skal ogsa
folgende kostnader rcgnes med:
(a) Kostnader ved anskaffelse av ra- og grunnstoffer, dersom anskaffelsen

foretas for milita;re formal.
(b) Kostnader i forbindclse med at det ene lands industri plasserer under

kontrakter hos det annet lands industri safremt hovedkontraktcn er plas
sert av det annet lands forsvarsminister.

(c) Kostnaden av slike andeler av en koordinert produksjol1, som den ene
kontraktspart ettcr tosidige avtaler overlater til den annen part.
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§3
(1) Hver forsvarsminister viI oppnevne et kontor som skal sikre gjennomf0rin

gen av denne avtale. Disse kontorer skal holde hverandre 10pende underret
tet om de kontrakter som kommer inn under denne overenskomst. En kopi
av de inngatte kontrakter skal oversendes pa anmodning. Representanter fra
de kontorer forsvarsministrene har oppnevnt, skal komme sammen minst
en gang arlig for abringe balanse i verdiforholdet mellom de inngatte kon
trakter.

(2) Nar det fra norsk side er hensikten a plassere en st0rre kontrakt i Forbunds
republikken Tyskland, skal det norske kontor sammen med det tyske kon
tor fastsette de motytelser som er n0dvendig for den utligning som er forut
satt i § 1. Det skal opptas protokoll om den patenkte utligning.

§ 4
Hver forsvarsminister vil pa eget ansvar innga enkeltkontrakter med den nasjo
nale industri eller med den annen forsvarsministers underliggende myndigheter.
De to forsvarsministre viI pa anmodning ytc hverandre st0tte ved inngaelse og
gjennomf0ring av kontraktene. Hver av forsvarsministrene skal imidlertid v:cre
selvstendige i sitt kontraktsforhold til vedkommende leverand0r.

§ 5
(1) Dersom begge forsvarsministre har behov for det samme milit:cre materi

ell, viI de samarbeide for a oppna de best mulige betingelser. For dette for
mal skal den Ene forsvarsminister underrette den annen om patenkte kj0P
av nxrmere bestemt materiell straks han blir klar over at ogsa den annen
forsvarsminister muligvis er interessert i kj0P av dette materiell. Hver for
svarsminister slutter dog selvstendig kontrakt selv om det har v:crt f0rt fel
les forhandlinger, Eller om den Ene forsvarsminister har f0rt forhandlingene
ogsa for den annen.

(2) BIir de to forsvarsministre enige om bare a innga en enkelt kontrakt ved
anskaffelse av nxrmere bestemt materiell, skal det inngaes en s:cravtale som
fastlegger det interne forhold mellom forsvarsministrene i henhold til denne
overenskomst.

§ 6

Hver av forsvarsministrene viI ga inn for a s0ke a oppna at den annen forsvars
minister blir innr0mmet de samme priser som dem han selv under sammen
liknbare forhold oppnar ved egne kj0p. De viI ogsa stille til disposisjon for
hverandre forhandenvxrende opplysninger som kan ha betydning for prisfast
settelsen.

§7
De to forsvarsministre viI utf0re kvalitetskontroll for hverandre ved leveranser
som finner sted i henhold til enkeltkontrakter som er inngatt under denne over
enskomst. Herunder f0lges de bestemmelser som er fastsatt i vedlegg til denne
overenskomst.
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§8
Partene skal ikke ha direkte fortjeneste av de kontrakter som gjensidig plasseres
i de to land, og de skal ikke ha godtgj0relse for sin medvirkning til gjennomf0
ringen av kontraktene. Dette gjelder dog ikke de fabrikker som eies av staten
og som har eget budsjett.

§9
Oppsrar det uenighet om forstaelsen eller anvendelsen av denne overenskomst,
skal saken s0kes ordnet i minnelighet. Hver av partcne kan forlange at det opp
nevnes en blandet kommisjon bestaende av en representant fra hvert land. Den
blandede kommisjon har til oppgave aunders0ke tvistesp0rsmalene og a sette
fram for de to forsvarsministre forslag til dcres l0sning.

§1O
(1) Denne overcnskomst trer i kraft fra datoen for den siste av de to underskrif

ter og gjelder for kontrakter (§ 2) som er inngatt etter 1. mai 1960. Den
gjeldcr til 30. april 1965 og forlcnges automatisk for ett ar ad gangen, der
som den ikke blir sagt opp senest tre maneder f0r den l0per ut.

(2) Dersom denne overenskomst opph0~er, skal de forpliktelser som er opp
statt i dens gyldighetsperiode likevel 6ppfylles.

§11
Endringer og tilf0yelser i denne overenskomst kan foretas nar bcgge parter er
enige om det. Slike endringer og tilf0yelser rna stadfestes skriftlig mcd de to
forsvarsministres underskrift.

§ 12

Denne ovcrcnskomst er utferdiget pa norsk og tysk. Begge ordlyder er forplik
tende i samme grad.

J. Strauss
Forbundsrepublikken Tysklands

iorsvarsminister

Oslo, den

Nils Handal
Kongeriket Norges

forsvarsminister

1960 Bonn, den 1960
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Vedlegg 10 - Fremgangsmate ved kvalitetskontroll

I forbindelse med inngaelsen av «Overenskomst mellom Kongeriket Norges
Forsvarsminister og Forbundsrepublikken Tysklands forsvarsminister om sam
arbeid i forbindelse med anskaffelser av materiell og forsyninger til de to lands
forsvan> er de to parter enige om a utf0re kvalitetskontroll for hver;mdre i hen
hold til f0lgende bestemmelscr:

1. De to parter erkl:.erer seg villige til - nar den ene part plasserer kontrakter
i den annen parts land - pa den kj0pendc parts anmodning uten vederlag a
utf0re kvalitetskontroll av det bestilte materiell, sa langt den forhandenv:.er
ende organisasjon (personell og anlegg) tillatcr det.

2. Den kj0pende part retter anmodning om utf0relse av kvalitetskontroll til
den instans i det annet land som er nevnt i ctterf0lgende punkt 10. Det
kontraktgrunnlag som inneholder underlaget for den kvalitetskontroll som
skal utf0res, skal ogsa sendcs til nevnte kontor i god tid.

3. De to parter skal, nar det er n0dvendig, utarbcide kontrollgrunnlaget i fel
lesskap. Gjennomf0ringen av kvalitetskontrollen for den annen part skal 
dersom det ikke bestemmes noe annet - utf0rcs ettel' de bestemmelser som
gje1der for kontroll av leveranser til egne styrker.

4. Det star den kj0pende part fritt a la egne kontroll0fer delta i kontrollen.
Disse kontro1l0rer skal forelegge eventuelle anmerkninger og iakttake1scr
for den myndighet som utf0rer og er ansvarlig for kontrollen. I s:.erskilte
tilfelle kan kontrollen helt og hoident utf0rcs av den kj0pende parts egne
kontro1l0l'er. Disse er da alene ansvarlige for kontrollen.

5. Det skal f0res protokoll over all utkj0rt kontroll, og protokollen skal atte
stel'es. En avskrift av kontrollprotokollen skal pa forlangende sendes den
kj0pende part. ,

6. Harden kj0pende parts egne kontroll0rer deltatt i kontrollen, skal disse
kontrasignere protokollen og f0re sine eventuelle bemcrkninger inn i
denne.

7. Den kontrollerende myndighct skal utstede kontrollsertifikater som kreves
i henhold til bcstemmelscr i enkeltkontroaktenc og i kontrollgrunnlaget.

8. Den kontrollerende myndighet kan sende den kj0pende part rcgning for
matel'iell som el' benyttet under kontrollen, safremt dette ikke er stilt til
disposisjon av den kj0pende part eller av produsenten. Den kj0pendc part
betaler dog bare materiellets selvkostende, eller evcntuelt, en godtgj0relse
for slitasjen av materiellet. Utgifter til reise og opphold for den kj0pendc
parts egne kontroll0rer bestrides av denne selv.

9. De to parter crkl:.erer seg villig til a medvirke til a 10se aIle vanskeligheter
og tvister som matte oppsta i forholdet til produsenten i forbindelse med
gjel1tlOmf0ringen av kvalitctskontrollen.

to. F0lgende instanser er ansvarlig for gjennomf0ringcn av disse bestemmelser:
Pa tysk side: Bundesamt fill' Wehrtechnik und Beschaffung, Koblcnz.
Pa norsk side: Forsvarsdepartementets Materielldirektorat, Oslo.

11. Begrepet kvalitetskontroll skal forstaes i videste betydning av ordet. Det
skal ogsa kunne omfattc byggetilsyn og mottakskontroll.
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Vedlegg 11 - Konstruksjons- og byggeprogram

_ ),(onsfr: verJ:.sl

e?ZZL:1 73y!Jfl in;J

o Ulrus In/ng

/96:1 1963 1961t 1965 1966 /967

DE
S slJ:.

PC
2 sl.l:.. ~7

J(lJ
.20 s/I:.

T13
8 sl.l:.. W/2?ZZLl I

M2V7J I

UY13

15 sl.l:..

87



1963 1964 1965 19 66 1Q 67 196
I I ~~ lwr Jf...

,
Oslo I 22" I

DE Trondheim I
I

!~
:1/f~ IV"''=; I

I ~ ~~Narvik I I I I5 Bergen
I I I

~ IStavanger
! :I I

I i~~'I'I
I IPC I I

Sleipner
I

I I I IJEger I I
l~2 I I I

I v-c.;r/J I
I I
I 1 I !r --f "I...--, 8/, I L-J "'--t, 8/7 . r=('>' ,,, I

UVB Kinn VIa Sklinna I J'-.,~'If ~\__.,'51 ~~Kya Utsira Skolpen ,-

112 I.-f '\.-:. 17/8 _/L-, 'ZI~
Kobben Utstein Stadt I --r i\---, 2' tJ ~h"11 I

115 Kunna Utvrer Stord I l--J'-- --, ,/7 ~ --'
'l....-----J ,~I 5

Kallra uthaug Svenner I! I -'~11 ~''''6 I
Storm Hvass "'·'v~"i.5 I ~

111 I -- ~ :1 • 517
Djerv

",\~J"l~~ -- .KB Blink Skudd Traust ~ _.. $1'

I I I ~ ~ r7 .-- "7

(~limt Arg Brott Rokk 1 - I"\C v-d,/J5 ;::rJ. rT .... 51'

I I pv- ~~ rJT "-:. '''iISkjold Steil Odd Gnist I ' ~ rr ----, ."21 Trygg Brann PH Storm I I
I .=v or=oy r' 7'" ... r...

Kjekk Tross Brask I [
.:TV • "7 .... 7

I -' "::J ~ ~~ If

.A.. nt's j~, 12 I ISel Lyr I..... V' ,.,..,. IT8 Hval Skrei I~I ;::rJM~11 ~ .... ",
,.. rur 1

I.....
l~ ILaks Delfin I -~ ISf'

8 Rai I ~ I I
Knurr I ~TO/7

I
~1'/.5 I

i I --.l

00
00 FLATEPLAN - LEVERINGSTAKT Vedlegg 12

B

KB"STORM"(PROTOTYP) LEVERT KNM 31/5 1963.
UTRANGERl PR. 1/4 1967.

SJ0FORSVARETS FORSYNINGSKOMMANDO
Oktober 1967

---------------~------ --_----------------------o;-'=-----



UTPANf,ERINGSPRQGRAM Vedlegg13

1966

~

~
Sloyongu

1965

J a ;;
• -1- ~t'O

1964

.......
a?::::s- ........·=-=ur.;:in ........

~~
~~

Sorpf"tl lromtli

196319b2196J

~
Bf:liIna \

~
Driva

J960

Vidor

I•• ~~~
.......~ Rona

Vale

~ flollma

~
Alrrldal ~...- • •

~ Kaura

Norvil ~

................~ Gaulo

~ Colommo ~

(ll,do ~

~........
~• •

00
\C

2CMC lMTB
lA

1DD 20 E
2MSF 3MTB
1 SS 2MSC

lMSC 155
2MTB

2CMC
1MSC

155 455 3AA 1DD 1SS
4MTB 2DE

200



SUBCONTRACTORS FOR MAJOR COMPONENTS Vedlegg 14

'.Do

FRA NCE

Societe Nantaise De Fonderies Renuie:s et de

Construction Mecaniques Propellers

Sareo S. A. Steam strainers

Dominitwerke AG

Alfred Erichsen

Leisuitz AG

Mann &. Hummel AG

Emergency lightS

Lathes

PU£ll5

Filters

Compagnie Francaise Thomson-Houston

ENGLAND

Boocock Wilcox Ltd.

Bailey Meters Ltd.

S. G. Brown Ltd.

Chadburns Ltd.

Cockburn ud.

The Darlington Forge Co.

Decca. Radar Lrd.

James Gordon Co. Lrd.

Haigh Co. Ltd.

Hastie Co.

Hale, Hamilton Co. Ltd.

Marconi's N. T. Co.

Rees Mace Marine

G. &. J. Weir

W""~s of Colchester

HOLLAND

Apparatenfabriek, Overrifssel N. V.

Hollandse Signaalapp~raten

HoumJin Pampen N. V.

Muim Verschute

N. V. Philips T. I.

GERMANY

Anschiitz AG

Eisenwerk WiiI£el

Radar

Main boiler, pressure partS and mountings

Automatic boiler control equipment

Gyro compass

Order transmitters and indicators

Valves

Propeller shafting

Nav. radar

Water level indiOltot$

Carb;tge grindet$

Steering gear

Valves. ptessure reducing

Radio equipment

Radio equipment

Pums, feed"'atet

Lighting-up fan

Starters

G. F. C. system

Pumps, fuel oil transfer

Evaporators

Radio equipment

Steerin.~ gear transmission

Shaft bearing

Motoren",erke Mannheim

AI£red Stephan und SObne

Uetersener Maschinenfabrik, Hatla""

Westfalia Separator AG

ITALY

Cantieri del Tirreno

Cesare Speich

Sace Bergamo

SWEDEN

FlygtS Pumpar

AB Gothia

Gustav Huhn

Aktiebolaget Imo Industti

AB Nordisk Armarurfabrik

Inka-Teknik AB

J¢nk0ping Mek. Vetksted AB

Svenska Kullager AB

Stal.Laval AB

DENMARK

Centrodan A/S

A/S Electron

A/S Christian Nielsen Efd.

Nordisk Elekttkiret!l Selskab Aktieselskah

Auxiliary diesels

Mixmasrers

Compressors

Separators

Aux. steam rurbines

Rotary ",indows, .Clear View.

Switches

Submersible pumps

Pumps

MechaniOlI sealing boxes

Fuel pumps

Valves and thermometers

Rev. meters

Pumps

Beatings and couplings

Main and auxiliary turbine plant

Remore control

Indi::ating panel!

Valves

Contactors



\C,.....

U.S.A.

Bull & Roberts, Inc.

&-ndix Av. eMp.

Bird E~ectrC'nic Corp.

Clayton Mfg. Co.

Cn<"r~ne Divi.ion Crane Co.

Edo Corporation

Galbraith·Pilor Marine Corp.

Lake Shore (nc.

Lucian Q. Mofitt

Rex IOlcrnationa! 5.1'..

Sundstrand Corr..

Sperry Piedmonr Co.

Through US Navy

NORWAY

David Ar.de"'''''

Beha Fabrikker A/S

Frithjof BjSlirgseth

Bulls Gummiindustri

Clausen, Kaldager & Co.

AlS CTC Eilen: 0stby

HageV:tp pumps

Wind indo equimt'''nt

Radio ante"na equipment

Aux. [....,iler

Deaeratot

Sonar e~uipment

S~linity ;ndiGltots

Torp. count. "'inch

I3earing srrip"

Chain, ammunirion hoist

Ammunirion hoist drive

Loran ree. e'1uipmenr

3" Guns. torpedo tubes, degaussing.• torpedo

rn"ntermeasure· ~nd IFF.equipment

Radio equipmenr

Galley equipment

Potato peelers

Rubber compensatinp; elemenr.

Pressure pauges

Water heaters

Fie!dmand Barbyggeri A IS

K. E. Gleditsch

GOtas.Larsen

Lorenrzen & Weme AI""
Elekrt;sk Bureau A/S

Frank Mohn

1'.'5 Norsk Elektrislc: & 8co"'n Bover;

Kon~berg V~renf.brikk

N. A. Gassaccumuioror

NERA AlS

Nors~< Sprinkler A IS

Nors:< Yiftefabrik A/S

R.pp Fabrikker A/S

Sefeo A/S

Simons"n & Mustad A/S

Standard Te'..fon og Kabelfabrik A/S

A/S Strl2lmmens V""rksted

Tranberg

Thune·Maskiner A/S

A/S Thunes Mekanisk., V:erksted

Vesrfold Radio A/S

A/S Wescad Armaturfabrik

Witt & Borgen A/S

Lifeboats

Food prep..ation machines

Ejectors

Davies

Radio equipment

Pumps

Generatof('. tr.1nsformers. e:ectric m()f'''~

TERNE. ECM e::ju;pmeot

Recrifiers

Radio te:ephone e'luipment

Fire fighting equipment

Ventilating e'luipment

Anchor winches and c? r<tans

Plasric shields for guns

Echo sounrlin~ equipmenr

Eeeric cables

Rudder beadng and brackers

L3.n tern contcollers

Laundry equipment

Main boilers

L C. amplifiers and loudsp""""rs

Valves

Refrigerating plant



Vedlegg 15 - Oversikt over en del sentrale personer
(Pa grunn av mangelfullt arkiv er det trolig at oversikten er ufullstendig)

Andersen, Martin, Stortingsmann, ordforer for FHiteplanen.

Andresen, Arne, orlogskaptein (senere kommandor) prosjekt patruljefartoy

Andresen, R. K. Kontreadmiral, nestkommanderende for marinen 1953-59

Aschmoneit, Ch. regjeringsrad, utlant fra Vest-Tyskland til konstruksjon- og
byggekontroll

Bjerknes, Roald, kapteinloytnant, kontaktoffiser i Emden.

Blich, Knut N. Kommandor Sjef Forsyningsstaben 1957--60.

Christie, Johan K. Oberst (senere generalmajor) sjef for materiellavdelingen i
Forsvarsdepartementet.

Egers, Bjorn C. Orlogskaptein (senere kommandorkaptcin) forbindelsesoffiser
i Tyskland, Kie1, 1964

Farstad, Sivert A. Kapteinloytnant (senere kontreadmiral) sjef pa «Kobbem
utlant fra den Vest-tyske Marine.

Frogner, Jon E. Orlogskaptein (senere kommandor) forbindelsesoffiser i
Emden 1964

Gundersen, Hans B. Kommandorkaptein (senere Viseadmiral) sjef for
planavdelingen i Admiralstaben, 1957--60.

Halsne, Kornelius bydsjef Forsvarsdepartementet.

Handal, Niels Statsdd, Forsvarsminister 1955--61.

Hansen, Sven A. orlogskaptein (senere kommandor)

Hanssen, Per M. Orlogskaptein, Sjoforsvarets innkjopskontor, SFK/IKA.

Henriksen, Harald Orlogskaptein (scnere kommandorkaptein) Marinens
skipstilsyn, SFK/SKIP 1959

Hcradstveit, Bard O. Kapteinloynant (senerc lcktor pi SKSK), SFK/SKIP 1962
- Prosjekt MKB

Hcrlofsson, Charles O. Kommandorkaptein (senere kontreadmiral) sjcf
Marinens Minevesen, SFK/MINE 1960

Hostvedt, Erling G. Viseadmiral, Sjeffor Marinen 1959-1962.

jacobsen,johs. P.E. Viseadmiral, Sjeffor Marinen 1954-1959.

Lindeberg, Rolf kapteinloytnant (Senere kommandorkaptein) medlem av
arbeidsgruppen 1959

Lislegard, Bjorn Kommandorkaptein (M) Sjef for Marinens Skipstilsyn
1960--63, deretter sjef SFK/SKIP

Lunde, Ingvald, orlogskaptein (senere kommandorkaptein)
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Mellin-Olsen Tor ByrasjefForsvarsdepartementet.

Monstad, Egil Kommandor (I) sjefSOK/FII SFK/FORVALTNING 1958

Owren, Niels A. kommandorkaptein (senere kontreadmiral) sjefMarinens
Artilleri, SFKIARTILLERI 1960

Pettersen, Thorleif, Kommand0r (senere kontreadmiral) Sjef for Teknisk
avdeling i MOK, sjef Forsyningsstaben 1960-62, og sjef for Sj0forsvarets
Forsyningskommando 1962

Sandvik, Svein, Kapteillloytnant, medlem av arbeidsgruppen 1959

Sisson, Jonathan, orlogskaptein i den amerikallske marine, utlant til SFK

Skaar, Magnus K. Kommandorkaptein sjef marinens Navigasjonsvesen,
SFK/NAYIGASJON 1958

Skjong, Hans Kommand0r (senere kontreadmiral) Sjef for Admiralstabell
1959--63

Strupe, Ole E. kommand0rkaptein prosjektleder fregatt og patruljefart0yet.

Svensen, Sven S. calld.jur. Formann i milit;erkomiteell i Stortillget.

S0renssen, Aimar A. Viseadmira:l Sjef for Sj0forsvaret, 1962

Tiltnes, Nils A. Kommand0rkaptein (scnere kommand0r) forbindelsesoffiser
og prosjektleder i Kiel1961-1964

Tofteberg, Tor. orlogskaptein (senere kommand0r) SFK/S prosjektgruppen

VImo, Hans orlogskaptein (sellere kommandorkaptein) forbindelsesoffiser i
Emden

Vasli, Olav, vekstedsjef SFK

0stervoId, Sjur N. Kommand0r, SjefSFK/TELE
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