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Den forsvarsrelaterte tenkning i Norge har de senere
årene hatt en meget positiv utvikling som vises bl a
gjennom Forsvarssjefens  doktriner.  Imidlertid må det
erkjennes at det er mangler mellom doktrinene og tak-
tikkutviklingen, og i lys av dette blir det nå laget et
operativt maritimt konsept (OMK).

I løpet av arbeidet med Forsvarssjefens militærfaglige
utredning (FSJ MFU 03) har det etter hvert blitt klart
at det er behov for en beskrivelse av de maritime kapa-
sitetenes bidrag i fellesoperasjoner. Jeg har derfor latt
utarbeide den vedlagte beskrivelsen av de maritime
kapasitetene og hvordan de bør utvikle seg frem mot år
2015. Argumentasjonen er basert på
Forsvarsministerens og Forsvarssjefens føringer for
Militærfaglig utredning 2003, de nasjonale doktrinene
og de funnene som er gjort i arbeidet med OMK.

Våre nasjonale oppgaver stiller en hel rekke kapasitetskrav til Forsvaret. Mange av disse er
svært sammenfallene med de kapasitetskrav våre prioriterte allierte og NATO beskriver for å
dekke sine fremtidige behov. Trenden er at de militære operasjonene i fremtiden vil være bygget
opp omkring maktprojeksjon. Det beskrives dog et fellesoperativt littoralt dilemma som må løses
for å oppnå tilstrekkelig handlefrihet i maktprojeksjonen. Dette er forbundet med det faktum at
det littorale området (der hvor landmassene påvirker de maritime operasjonene) blir stadig vik-
tigere å kontrollere samtidig som kompleksiteten i slike områder stiger.

Norge har spesielle kapasiteter og kompetanse som kan være reelle bidrag i løsning av det litto-
rale dilemmaet i fremtidige NATO- eller koalisjonsstyrker. Dette er en nisje som vil være høyak-
tuell i et lang tids perspektiv, og som må videreutvikles og tilpasses nye operasjonskonsepter og
mønstre.

Helhetlige fellesoperative konsepter og taktisk integrasjon mellom forsvarsgrenene må utvikles
slik at vi kan få mest mulig synergieffekt av luft-, land- og sjømakt. Basert på vår maritime kom-
petanse og eksisterende kapasiteter, beskriver det vedlagte dokumentet hvordan våre maritime
kapasiteter bør videreutvikles for at de fortsatt skal være relevante.  Dokumentet er således et
direkte bidrag til Forsvarssjefens militærfaglige utredning.

Kjell-Birger Olsen 
Kontreadmiral

Generalinspektør for Sjøforsvaret

Forsvarets maritime kapasiteter mot 2015



Sjøforsvaret har arbeidet med en kvalitativ tilnærming
og bevisstgjøring omkring våre strukturelementers
rolle i det maritime bidrag til moderne felles-
operasjoner. Prosjektet er initiert gjennom Sjøforsvarets
taktiske råd og tar nå form som et operativt maritimt
konsept (OMK) som bygger bro mellom doktrine og
den praktiske utførelsen av operasjoner.
Tilnærmingen synliggjør de enkelte strukturelemen-
tenes sterke og svake sider. Dette danner et grunnlag
for å vurdere hvordan vi i praksis skal bruke og utvikle
styrkestrukturen. Metoden synliggjør også kapasitetene
i det enkelte strukturelementet på en slik måte at man
kan vurdere dets anvendelse i ulike maritime operasjoner.
Samtidig kan vi da sette sammen de maritime struktur-
elementene og vurdere hvordan disse samlet kan ha
størst effekt i det "fellesoperative rom". 

En slik analyse som her er under utarbeidelse vil ha
effekt i forhold til både utvikling og bruk av Forsvarets
maritime ressurser på kort og lang sikt. Selv om arbeidet
ikke er ferdig fremmes her de foreløpige slutningene
slik at disse kan fungere som råd i forbindelse med
Militærfaglig Utredning 2003.

Strategisk grunnlag
Forsvarets oppgaver er gitt for å sikre den nasjonale
evnen til å ivareta norske interesser og norsk integritet.
På maritim side er interessene i hovedsak knyttet til
norske havområder som er av stor geostrategisk og
økonomisk betydning for Norge og andre stater.
Næringene med maritim tilknytning, herunder den 
hurtigvoksende produksjonen av sjømat, den økonomisk
og strategisk viktige petroleumsvirksomheten og den
mangesidige maritime virksomheten står til sammen
for en svært stor del av norsk verdiskapning, og der-
med for grunnlaget for vår velstand. Innenfor rammen
av denne aktiviteten og tilhørende interesseområder
fremstår Norge som en sjømakt av global betydning.
Samtidig er Norge en småstat med liten befolkning og
en tilsvarende begrenset militær kapasitet til å hevde
nasjonale interesser. Dette er en grunnleggende strategisk
ubalanse som gjør at Norge likevel ikke er en reell sjø-
makt, men er begrenset til å forvalte vår rikdomskilde
delvis på andres premisser. Dette avhengighetsforholdet
eksisterer i en tid der våre omgivelser er preget av

langt flere samarbeidende og konkurrerende aktører
enn på svært lang tid. Samtidig gir tempoet og usikker-
heten i den politiske utviklingen minimal varslingstid
(asymetrisk krigføring).

Forsvarets oppgaver skal løses fellesoperativt og
være basert på et manøverorientert operasjonskonsept.
I vårt nasjonale konsept for nettverksbasert anvendelse
av militærmakt ser vi en helt ny tilnærming til militære
operasjoner. Forsvarets største utfordring i dette er
endringsvillighet. Fokus må bort fra forsvarsgrenvise

operasjoner og særinteresser og over til tett felles-
operativ integrasjon for maksimal oppgaveeffektivitet
og fleksibilitet. Dette krever helhetlig og ny tenkning
på alle nivåer.

Det maritime bidrag til Forsvarets oppgaver
Forsvarets oppgaver deles inn i; nasjonale oppgaver,
oppgaver som skal løses i samarbeid med allierte og
andre oppgaver. De to første kategoriene skal - som en
balansert helhet - være styrende for Forsvarets struktur-
utvikling. Den siste skal ikke virke dimensjonerende
for styrkestrukturen, men løses i den grad det er mulig
med den strukturen som utvikles. 

Nasjonale oppgaver
Nasjonale oppgaver innebærer :

å sikre nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom
tidsmessig overvåkning og etterretning
å håndheve norsk suverenitet
å ivareta norsk myndighetsutøvelse på avgrensede
områder
å forebygge og håndtere episoder og sikkerhets-
politiske kriser i Norge og norske områder

Det er vesentlig at vi i betraktningen av oppgavene klarer
å se for oss hvilke type område disse skal løses i.
Norge forvalter et maritimt jurisdiksjonsområde som er
syv ganger større enn vårt landterritorium samt en lang
kyststripe med komplisert topografi. Kystsonen og de
åpne havområdene vi forvalter setter krav til bredde i
struktur og kapasiteter. Størrelsen på det norske

“Fokus må bort fra 
forsvarsgrenvise operasjoner og

særinteresser og over til tett 
fellesoperativ integrasjon.”



ansvarsområdet til sjøs setter kvantitative og kvalitative
krav til enheter og kapasiteter, balansert mot vår evne
til effektivt å utnytte disse.

Sjøforsvaret arbeider daglig for å sikre norsk suverenitet
og bidra til nasjonal integritet. Myndighetsutøvelse blir
ivaretatt gjennom håndhevelse av norske suverene 
rettigheter og norsk lov. Ressurskontroll, miljøkontroll,
støtte til andre statlige instanser, samt forebyggende
virksomhet er sentrale aktiviteter i denne sammenheng.
Kystvakten er i fredstid statens primære myndighets-
utøver på havet og Forsvarets viktigste virkemiddel for
episodehåndtering i havområdene.  

Kampfartøyene bidrar gjennom sine operasjoner og
tilstedeværelse til at suverenitetshevdelse og myndighets-
utøvelse får et helhetlig preg. Troverdige operasjoner
med kampfartøyer demonstrerer nasjonal evne til å
utøve makt for blant annet å sikre norsk territorium og
verne om vitale samfunnsinteresser. Til sammen gir
Marinen og Kystvakten en mulighet til hensiktsmessig
episode- og krisehåndtering der en ved balansert
respons hurtig, og med et minimum av negative konse-
kvenser kan bringe situasjoner under kontroll på norske
premisser. Samlet nasjonal kapasitet er likevel begrenset,
og vi vil alene bare kunne kontrollere begrensede
nasjonale episoder og kriser. 

Med begrensede ressurser er gode sensorkomponenter
for overvåkning og etterretning en forutsetning for å
sikre riktig tilstedeværelse og situasjonsforståelse i
våre enorme jurisdiksjonsområder. For å opprettholde
et fullverdig bilde over aktiviteten i ansvarsområdene
må vi ha sensorer som kan dekke store områder i lengre
perioder. Økt bruk av eleverte sensorer kan her 
sammen med et effektivt nettverk øke vår nasjonale
evne til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og
episodehåndtering. 

Med Sjøforsvarets struktur vil vi kun ha tilstrekkelig
antall enheter til å utøve kontroll med aktivitet langs
små deler av vår 2650 km lange grense til sjøs.
Sjømilitær evne til å hindre uvedkommende aktører i å
få adgang til norsk territorium, Schengen-området
samt bidrag til norsk samfunnssikkerhet forutsetter
derfor effektiv overvåkning og etterretning slik dette er
beskrevet i konseptet for nettverksbasert Forsvar.
Effekt forutsetter at vi nasjonalt har evne til å deployere
hurtig og med troverdig kapasitet i alle værforhold og
over en viss tidsperiode. Tilstedeværelse og et visst
antall hurtige enheter med høy beredskap gir Forsvaret
en slik kapasitet.

Forsvarets nasjonale oppgaver innebærer evne til å
hindre uvedkommende aktører i å få adgang til norsk
territorium og forhindre at de skader vitale samfunns-
interesser. Oppgaven kan ved behov også omfatte 
sikring av norske ambassader og norsk skipsfart. Vår
maritime styrke har med sin bredde i plattformer og
kapasiteter en innbygget fleksibilitet, interoperabilitet,
anvendelighet og mobilitet som gjør oss i stand til å
håndtere et bredt spekter av trusler. Dette inkluderer
operasjoner langs kystens indre hovedled til operasjoner
i åpent hav langt borte fra baser. Dermed kan
Sjøforsvaret bidra til å sikre våre indre kystfarvann,
våre havner og byer, så vel som aktivitet i norsk 
økonomisk sone samt i fiskerisonen ved Jan Mayen og
fiskevernesonen rundt Svalbard. Sjøforsvaret mangler
fullverdig beskyttelse mot trusler som bringes frem

gjennom luften (missiler, fly, etc), og mangler kapasitet
til områdeforsvar. Hvis Forsvaret velger å ta lufttrusselen
alvorlig, bør vi derfor anskaffe et mer langtrekkende
våpensystem på våre største kampenheter.

Den strategiske ubalansen mellom Norges geostrate-
giske og økonomiske betydning sammen med landets
begrensede militære kapasitet, gjør at vi må demonstrere
evne til sjønektelse for å ha en forebyggende effekt.
Dette skal Forsvaret løse ved aktiv og profesjonell 
opptreden (nasjonalt og internasjonalt) med relevante
styrker og kapasiteter. Vi må i strukturen ha kapasiteter
som gir muligheter for overraskelse og uforutsigbarhet
(manøvermuligheter). Vi kan oppnå ønsket av-
skrekkende effekt gjennom aktiv tilstedeværelse der 
vi demonstrerer tilstrekkelig evne til sjønektelse. 

Viktig tilstedeværelse
Forsvarets maritime tilstedeværelse og kapasitet til
maritim kyst- og havovervåkning er sentral både i forhold
til samfunnssikkerhet og det utvidede sikkerhets-
begrepet. 

Sjøforsvaret har gjennom Marinen og Kystvakten
den nødvendige struktur til daglig å bidra i løsningen
av de nasjonale oppgaver slik disse beskrives av
Regjeringen. Strukturen har enheter som kan løse opp-
gavene fra det åpne hav til kystsonen hvilket vil være
vesentlig for nasjonens troverdighet og avskrekkende
effekt i forhold til alt fra menneskesmugling til krise-
håndtering. Sjøforsvaret mangler likevel tilstrekkelig
kapasitet til områdeforsvar og beskyttelse av nasjonale
interesser mot trusler i luftrommet. Dette er kritisk i
forhold til overlevelsesevne og derved
anvendelighet/fleksibilitet. Nasjonalt har vi ingen 
systemer med tilsvarende mobilitet, utholdenhet og 
allværskapasitet som kan fylle mangelen.

Eleverte sensorer med lang ståtid og stor dekning
syntes i kombinasjon med nettverksløsninger å være
nødvendige for en effektiv løsning av de nasjonale
oppgavene med det antall fartøyer som er tilgjengelig i
dag. Våre enorme jurisdiksjonsområder til sjøs og
lange grense krever videre at vi i styrkestrukturen har
kapasiteter for tilstedeværelse og mulighet til rask
respons.

Den geostrategiske ubalansen krever at vi gjennom
aktiv tilstedeværelse og aktiv deltakelse klarer å oppnå
tilstrekkelig avskrekkende effekt.

Samarbeid med allierte
Dette innbefatter:

å bidra til kollektivt forsvar mot trusler, anslag og
angrep, inkludert bruk av masseødeleggelsesvåpen. 
å bidra til flernasjonal krisehåndtering og
flernasjonale fredsoperasjoner

Forsvarets maritime kapasiteter er anvendelige i motstand
mot både statlige og ikke-statlige aktører, konvensjonelle

“...fremskutt ivaretakelse av norsk
sikkerhet gjennom maritim deltakelse
i internasjonale operasjoner.”



angrep, terrorangrep og kriminelle anslag. Som en del
av en multinasjonal eller NATO-styrke har vi etterspurte
kapasiteter i slike sammenhenger. Forutsetningene kan
derfor sies å være til stede for fremskutt ivaretakelse av
norsk sikkerhet gjennom maritim deltakelse i inter-
nasjonale operasjoner. Spesielt gjelder dette innenfor
tradisjonelle fredsbevarende og stabiliserende operasjoner,
men også innenfor operasjoner av mer proaktiv, 
preventiv karakter.

Til forsvar mot masseødeleggelsesvåpen har Sjø-
forsvaret ingen kapasitet til beskyttelse av geografiske
områder og sivilbefolkning. Vi har derfor ikke noe
bidrag til NATO sitt kollektive forsvar mot slike 
trusler.

Flernasjonal krisehåndtering og flernasjonale operasjoner
kan innbefatte alle typer sikkerhetspolitiske utfordringer
og i prinsippet kunne foregå over hele verden under
ledelse av FN, NATO, EU eller ulike ad hoc-koalisjoner.
Spennet er stort og kan dekke alt fra krigføring til 
evakueringsoperasjoner og humanitær assistanse.
Styrkestrukturen skal altså være i stand til å løse et
vidt spekter av oppgaver i mange scenarier og i alle
mulige typer terreng under ulike klimatiske forhold.
Hovedbudskapet ved moderne oppgavefokusering er
derfor fleksibilitet.

En forutsetning for at NATO her skal evne å løse
hele sitt tenkelige og utenkelige oppgavespekter er 
flernasjonalt samarbeid, arbeidsdeling og rolle-
spesialisering.

Nedenfor følger noen betraktninger omkring hvilke
behov og nisjer som det i forhold til NATO og prioriterte
samarbeidspartnere er viktig å fylle.

NATO og samarbeidsnasjoners behov
Utvidelsen av NATO har aktualisert et behov for å 
prioritere mellom våre allierte hva angår bi- og 
multilateralt samarbeid. USA er vår viktigste allierte,
og må prioriteres deretter. Samtidig fører vesentlige
ulikheter i størrelse, ressurstilgang og stor geografisk
avstand, til at vi også må ha en "nordsjøstrategi". Her
er Storbritannia, Tyskland, Nederland og Danmark 
sentrale samarbeidspartnere . Storbritannia er sammen
med USA sentrale hva angår NATOs utvikling og bruk
av maritime kapasiteter . Derfor er det naturlig å ta
utgangspunkt i disse 2 nasjonene i vår søken etter
mulige nisjer som den i dag nasjonalt tilpassede 
struktur har forutsetninger for å fylle best.

USA 
USA sin visjon for morgendagens maritime styrke
lyder i korte ordelag slik;
"A networked, jointly integrated, sea-based power 
projection force, assuring coalition and joint force
access and protecting America's interests anywhere in
the world"

De deler aktivitetene inn i kategoriene "Sea Shield,
Sea Basing, Sea Strike og FORCEnet". "Sea Strike"
innebærer evne til å projisere overlegen og avgjørende
offensiv slagkraft fra sjøen til støtte for fellesoperative
målsetninger. "Sea Basing" innebærer global utnyttelse
av de internasjonale havområdene til hurtig og effektivt
å flytte en felleoperativ styrke til aktuelle områder for
maktprojeksjon og operere disse uavhengig av baser og
annen landbasert støtte. "Sea Shield" innebærer evne

til å sikre adgangen til, inkludert "force protection " i
et operasjonsområde, samt beskyttelse av USA.
FORCEnet innebærer å koble sammen nettverk, sensorer,
våpen, beslutningsverktøyer og soldater fra overflaten
til rommet (høyt ambisjonsnivå innenfor nettverks-
baserte løsninger).

Innenfor "Sea Shield" mangler USA tilstrekkelig
evne til å opprette sjøkontroll i littorale  områder. Selv
med konseptet "from ship to objective manouevre"
trenger de en viss grad av sjøkontroll i kystsonen. De
er i denne forbindelsen mest bekymret for miner og
ubåter, men ser også store utfordringer i å håndtere
mulige asymmetriske trusler og bevæpnede små 
farkoster/fartøyer . USA har satt fokus på utvikling av
"Littoral Combat Ships".

Storbritannia
Storbritannias strategiske maritime visjon er beskrevet
i "The Future Navy". Her beskrives høye ambisjoner
om en revitalisering av det fleksible maritime bidrag til
fellesoperativ ivaretakelse av nasjonale interesser. 
I løpet av de neste 15 år skal Royal Navy (RN) 
(inkludert Royal Marines) optimaliseres for maktpro-
jeksjon og informasjonsoverlegenhet, og samtidig
kunne fungere i alle deler av konfliktskalaen. De skal
ha global deployerbarhet og være fullt interoperable for
fellesoperasjoner i nasjonal og multinasjonal sammen-
heng. RN skal fleksibelt kunne ivareta et vidt spekter
av oppgaver og i størst mulig grad kunne konfigurere/
tilpasse sine styrker etter skiftende behov (task-
organisering og "flex-løsninger" på fartøyene). 

RN signaliserer behov for fleksible løsninger for å
møte fremtidens utfordringer. De har som en følge av
endringen fra "at-sea naval warfare" til "from-the-sea
maritime warfare" identifisert den optimale sammen-
setningen av kapasiteter de må inneha i møtet med
fremtiden. Dette omfatter;

Power projection
Flexible Global Reach
Optimised Access
C4ISR 

Innenfor "Power Projection", "Flexible Global reach"
og C4ISR er det ingen markante forskjeller mellom det
som RN beskriver og det som er dekket under USN
"Sea Strike", "Sea Basing" og "Force Net".

"Optimised access" er mest interessant for Norge.
"Optimised access" er en evne til å manøvrere i det



åpne hav og i littorale områder for å projisere makt og
påvirke situasjonen på land. "Access" innebærer her;

sikker tilgang til et operasjonsområde
sjøkontroll i åpne og littorale farvann
"force protection".

Det littorale området vekker mest bekymring og stiller
krav til at den maritime styrken kan deployere et bredt
sett av kapasiteter for å sikre blant annet en "Sea Port
of debarkation" (SPOD) og andre
operasjoner mot eller langs en kyst.
RN forventer at operasjoner i littorale
områder vil bli stadig mer utfordrende
og stadig mer nødvendig. Dette er et
fellesoperativt dilemma. Reell maritim
tilgjengelighet til fellesoperative operasjonsområder
kan i fremtiden ikke anses som en selvfølge. Nasjonalt
kan dette eksempelvis redusere vår mulighet til å sette
inn FIST/H i et operasjonsområde.

Storbritannia vurderer altså evnen til å håndtere og
utnytte det littorale området som kritisk for å få inn en
fellesoperativ styrke og for å ha et effektivt maritimt
bidrag i fellesoperativ maktprojeksjon. Enhver tilførsel
av kapasiteter som øker handlingsrommet i et littoralt
område er derfor ikke bare ønskelig, men en forutsetning
for det maritime styrkebidrag både i forbindelse med
CRO , direkte "strike-operasjoner" og maritim under-
støttelse av landoperasjoner. Fremtidens maritime styrke
må inneha elementer som kan håndtere trusler i åpent
hav og i littorale områder.

NATO 
Det er betraktet som avgjørende at NATO har kapasitet
til raskt å iverksette fellesoperasjoner utenfor NATO´s

territorium. For å få til dette er det nylig opprettet et
"NATO Response Force Concept". Konseptet går ut på
at en bredt sammensatt styrke med kapasiteter som
samlet dekker hele det littorale området skal sikre 
alliansen adgang til og understøttelse i et "Joint
Operations Area" (JOA). Det som der beskrives av
styrkestruktur, operasjonskonsepter og kapasitetsbehov
avviker ikke fra det som er beskrevet under de foregående
punkter (USA og Storbritannia). Styrkestrukturen inne-

holder helt konkret alt fra hangarskip,
destroyere og amfibiefartøyer til mine-
ryddere, ubåter og MTB'er. "NATO
Response Force Concept" vil helt klart
legge føringer for fremtidige DCI og
"Force Goals".

Sammenfallende prioriteter
NATO og våre prioriterte samarbeidspartneres behov er
i stor grad sammenfallende. Overgangen fra "at sea
naval warfare" til "from-the-sea maritime warfare" med
fokus på maktprojeksjon har forsterket behovet for å
mestre operasjoner i littorale områder. Kompleksiteten
i littorale områder er økende, samtidig som behovet for
sikker frembringelse av fellesoperative ressurser øker.
Dette er et fellesoperativt dilemma. 

Maktprojeksjon og behovet for sikker adgang, 
sjøkontroll og "force protection" i et littoralt område
blir styrende for kapasitetsutviklingen i NATO og blant
våre prioriterte samarbeidspartnere i den neste 15-års
perioden.

Nasjonale oppgaver og internasjonal nisje
Forsvarsministeren beskriver følgende hovedspor for
vår utvikling i forhold til NATO:

vår struktur skal i størst mulig grad dekke NATO's
konkretiserte behov
det skal legges vekt på å utvikle nisjekapasiteter
som både er etterspurt i NATO og som Norge har
spesielle forutsetninger for å kunne bidra med
styrkene skal utvikles i tråd med NATO's
kapabilitetskrav og styrkemål for Norge.

I tillegg skal hele den operative strukturen kunne nyttes
til å løse både nasjonale oppgaver og oppgaver sammen
med våre allierte. I vår søken etter en internasjonal
nisje må vi vurdere styrkestrukturens anvendelighet
også i forhold til våre nasjonale oppgaver.

Våre nasjonale oppgaver kan som beskrevet over kun
ivaretas av kapasiteter som samlet dekker både våre
enorme jurisdiksjonsområder til havs og vår langstrakte
kyst, med de ulike krav slike operasjonsområder 
presenterer. Valg av nisje bør derfor ikke begrense
utviklingen av vår struktur eksempelvis i retning av
spesifikke krigføringsområder eller fartøystyper.
Samtidig er parallellene klare i forhold til NATO og
samarbeidpartneres konkrete behov for kapasiteter med
effekt i hele spekteret fra åpent hav til strandsonen.
Nødvendig nasjonal bredde er altså sammenfallende
med behovene internasjonalt.

Maktprojeksjon og det fellesoperative littorale 
dilemmaet vil være styrende for utviklingen i den neste
15-års perioden. For Norge har offensive og defensive
operasjoner i littorale områder vært dagligdags i 
generasjoner. Vi har over lang tid bygget opp vesentlig

“Kompleksiteten i 
littorale områder 

er økende.”



kompetanse og skreddersydde enheter for operasjoner i
og langs en kystsone. Norge blir i så måte ansett som
en nøkkelnasjon for løsning av det littorale dilemmaet.
Ved å endre fokus fra tradisjonell sjønektelse i nasjonale
littorale områder til å anvende vår struktur som bidrag
i offensive sjøkontrolloperasjoner vil vi kunne bidra til
å fylle et av NATOs og våre samarbeidspartneres 
største kapasitetsgap. Vår struktur, kompetanse og
anseelse forplikter Norge til å innta en aktiv rolle i så
henseende. 

De komplementære egenskapene i Ula-klassen,
Kystjegerkommandoen, Hauk-klassen, Skjold-klassen,
Oksø-/Alta-klassen, Minedykkerkommandoen, Marine-
jegerkommandoen, NH-90 og Fridtjof Nansen-klassen
gir en unik sammensetning og bredde som gjør at styrken
som en helhet kan løse oppdrag og overleve i en kyst-
sone. De kan også tilføre en offensiv kapasitet til
enhver operasjon i littorale områder. En slik kapasitet
kan brukes til å sikre tilgang til en SPOD eller et opera-
sjonsområde, bidra til sjøkontroll og "force protection".
Således blir styrken et høyaktuelt bidrag for alle typer
operasjoner mot eller langs en kyst. Dette kan være eva-
kueringsoperasjoner, humanitær assistanse, deployering av
FIST/Hær eller en fullskala amfibieoperasjon. Selv om
enhetene nasjonalt skaper en helhetlig sammensetning,
kan de enkeltvis inngå i andre styrkeforband.
Kapasitetene i strukturen er dermed tilgjengelige på 
en slik måte at vi enkelt kan tilpasse vårt bidrag etter
skiftende behov.

Ingen av enhetene kan gjøre sjøkontroll-relaterte
operasjoner i en kompleks kystsone alene. Dette
erkjennes blant annet av USA, Storbritannia og NATO.
Enhetene har hver sine særegenheter som gjør dem
"suverene" innenfor hvert sitt arbeidsfelt. Ved å koble
dem sammen som en del av en komplementær styrke
vil det kunne dannes en effektiv helhet for enhver 
operasjon i en kystsone. 

Vår nasjonale struktur vil dog ikke ha kapasitet til
direkte maktprojeksjon. Når "Maritime Power
Projection" blir styrende for fremtiden vil vi derfor
være begrenset til kun å muliggjøre  maktprojeksjon.
Vi vil da være aktuelle i de operasjonene der det er en
reell trussel i kystområdet, der
områdets karakter favoriserer
vår type enheter, og i de 
operasjoner der kystområdet
ikke kan unngås. For å øke vår
aktualitet må vi utvikle en egen
kapasitet til å bidra i direkte
maktprojeksjon.

Det er rimelig å anta at det
littorale dilemmaet vil medføre 
en operasjonsmessig og teknologisk utvikling som
reduserer dets effekt. Det er likevel ikke noe som nå
skulle tilsi at behovet for 
fremtidige sjøkontrolloperasjoner i littorale områder 
vil avta. Selv USA med sitt meget høye ambisjonsnivå
signaliserer at de i et langt perspektiv må ha kapasitet
til littoral sjøkontroll.  

Vårt bidrag til løsning av "det littorale dilemma" er
en alliansetilpasset nisje som er nasjonalt nødvendig og
internasjonalt høyaktuell. I et langtidsperspektiv (2015)
bør vi utvikle strukturen i retning av direkte maritim
maktprojeksjon. 

Det synes åpenbart at en dreining fra et statisk defensivt
operasjonskonsept til mer offensive og dynamiske 
operasjoner med økt internasjonal fokus vil stille nye
krav til Forsvaret. Den største endringen er det faktum
at operasjonene skal gjennomføres andre steder enn i
våre hjemlige fjorder. 

Fremtidens kapasitetskrav og norske forutsetninger
NATO har definert et sett med essensielle operasjonelle
kapasiteter (EOC) som en NATO styrke må tilfredsstille.
Det er viktig å ha klart for seg at det her er snakk om
en styrkes samlede kapasiteter. Et bidrag kan derfor
være effektivt selv om det har svakheter eller mangler
innenfor flere av kapasitetskategoriene. Det er også
viktig å betrakte kapasitetene i sammenheng ettersom
de på flere måter griper inn i og påvirker hverandre
(som våre basisfunksjoner). Uansett gir de et godt
utgangspunkt for å vurdere hvordan vi bør utvikle et
reelt nasjonalt bidrag.

Tilgjengelighet
Sjøforsvarets struktur må i
kvantitet og kvalitet kunne
dekke nasjonale behov og inter-
nasjonal deltakelse.
Tilgjengelighet blir en utfordring
når kravene stiger samtidig
som kun en liten del av flåten

til enhver tid er tilstrekkelig øvet til å inngå i annet enn
operasjoner med lav intensitet. 

Til tross for dette har vi pr i dag en FIST/S bestående
av 1 fregatt, 1 ubåt, 1 minerydder, 1 MTB-skvadron
med støtteelement, Minedykkerkommandoen og
Marinejegerkommandoen som til enhver tid har et til-
strekkelig øvingsnivå for NATO. En forutsetning for
dette er at vårt "produksjonsapparat" (enheter, skoler,
øving) sørger for at en jevn strøm av kvalifisert personell
og stridsdyktige enheter blir tilgjengelige. Dette har vi
klart siden vi første gang deployerte innsatsstyrker i
1968  og i de 22 "innsatsoperasjoner" Sjøforsvaret har
deltatt i siden 1990 og frem til dags dato. Vi må i frem-

“Vårt bidrag til løsning av "det
littorale dilemma" er en allianse-
tilpasset nisje som er nasjonalt

nødvendig 
og internasjonalt høyaktuell.”



tiden vokte oss vel for å ramme produksjonsapparatet
dersom FIST og NATO's nye konsepter skal være 
styrende. FIST/S kan eksempelvis ikke bestå av hele
Kysteskadren (KE), men en del av denne, og da ideelt i
form av en sammensatt styrke. 

Ettersom enhver internasjonal deployering reduserer
nasjonal tilgjengelighet i en allerede marginalisert
struktur vil det bli en utfordring å håndtere en eventuell
nasjonal episode eller krise parallelt og nært i tid med
et internasjonalt engasjement. Sjøforsvarets reelle 
tilgjengelighet bør således økes enten ved økt kvantitet
eller ved å oppnå tilstrekkelig kvalitet i større deler av
strukturen i lengre tidsperioder. Økt kvalitet over tid er
et mål som kan oppnås blant annet via økt grad av 
profesjonalisering, endret tjenestemønster, justert
befalsordning og mer fokusert kompetansebygging ift
konkrete oppgaver og operasjoner. 

Innen littorale operasjoner finnes det gjennom sam-
arbeid muligheter for noen av nasjonene i nordsjø-
regionen å komplettere en littoral styrkestruktur (force-
pooling) i bredde og antall slik at denne effektivt blant
annet kan inngå i NATO's "Initial Entry Concept". 
Det forhold at Tyskland og Danmark til dels har like
kapasiteter som oss, bidrar til å gjøre vårt nasjonale
bidrag mer aktuelt ettersom vi kan bære en type nisje/
deloppgave på tvers av flere nasjoner. Dette vil redusere
presset på Norge og kunne gjøre et bidrag mer robust,
anvendelig og ikke minst tilgjengelig over tid.

Deployerbarhet og mobilitet 
Majoriteten av Sjøforsvarets styrkestruktur kan deployere
selvstendig over store områder. Eksempelvis har vi
deployert fregatt, Skjold-klasse, Minelegger og Mine-
rydder til USA,  Ula i Middelhavet, Kystvaktfartøyer i
den Persiske gulf og Antarktis. I større (globalt) perspektiv
vil deployerbarhet være en utfordring for de minste
enhetene. Dette kan løses ved å utnytte nasjonal sivil
kapasitet til å gjennomføre strategisk løft, hvilket må
kunne utnyttes til å bringe både egne og andres styrke-

bidrag inn i et fjernt operasjonsområde. Konseptet bør
prøves ut og evalueres slik at vi med sikkerhet kjenner
alle muligheter og begrensninger.

De unike maritime fordelene ved å hurtig kunne flytte
store styrker langt og til "ethvert" aktuelt operasjons-
område  bør utnyttes av Forsvaret i langt større grad
for å øke fellesoperativt tempo, deployerbarhet, 
mobilitet og derved stridseffekt. Den eneste relevante
deployeringsmetode for FIST/H er i dag over kjøl.
Sjøforsvaret vil støtte en utvikling av Hæren i amfibisk
retning slik at vi får en reell og helhetlig slagkraftig 
fellesoperativ FIST for nasjonale og internasjonale
oppgaver. En amfibisk kapasitet vil gi vesentlig større
fleksibilitet i hele spekteret av oppgaver. 

Stor mobilitet
Mobiliteten i fremtidens norske maritime styrker er
meget stor. De kan understøtte et høyt operasjonstempo,
oppnå hurtig kraftsamling, skape fordelaktige situasjoner
og overraskelse. Lang våpenrekkevidde og sammen-
setning av et bredt integrert sensornettverk  gjør det
mulig å utnytte enhetenes slagkraft og fartspotensiale
for størst mulig effekt på en motstander og størst mulig
grad av sikkerhet i egne operasjoner. Planlagt struktur
kan således sies å understøtte et manøverorientert 
operasjonskonsept. 

Mobiliteten blir større jo flere komplementære 
sensorer og våpensystem styrken har, og jo tettere disse
er integrert (nettverk). Ambisjonene om nettverks-
basert forsvar vil således øke vår evne til å utnytte
enhetenes manøverpotensiale. Vi må videreutvikle 
hurtige plattformer med stor våpenrekkevidde for å
fylle effektor-funksjonen og hente ut potensialet i 
morgendagens nettverksbaserte forsvar. 

For å kunne utnytte mobilitet og fart må vi anskaffe
systemer som reduserer behovet for tidkrevende mine-
ryddingsoperasjoner som i sin statiske form binder 
ressurser. Større dynamikk og handlefrihet i operasjonene
får vi ved å anskaffe organisk mineryddingskapasitet.   



Etterretning 
For våre enheter innebærer dette kapasitet til å bidra

til en styrkes informasjonsoverlegenhet i et operasjons-
område. Her har vi enheter som kan bygge bilde i alle
dimensjoner (undervann, overflate, luft og land). Med
vår særegne struktur kan vi gjennomføre ISTAR-
operasjoner  på åpent hav og i en kystsone. Fregatter 
av Fridtjof Nansen-klassen, med NH 90 helikopter og
eventuell etterretningscelle embarkert, Kystjeger-
kommandoen, AUV , Ubåt, MTB'er, og fremtidige 
eleverte sensorer vil spille sentrale roller i vårt 
nasjonale operasjonskonsept for littorale operasjoner. 
I samspill med langtrekkende missiler (NSM), artilleri
og luftmakt er den komplementære ISTAR-kapasiteten
nøkkelen til sikre og effektive operasjoner. 

Våre fartøyer bør kunne utnyttes i støtte til strategisk,
operasjonell og taktisk etterretning. Samtlige enheter
må kunne bidra effektivt i støtte til taktisk og operasjonell
billedoppbygning. Taktisk etterretning må utvikles i
støtte til taktisk ledelsesnivå NoTG. Enkeltenheter bør
utrustes med kapasiteter for strategisk etterretning.

Utviklingen av nettverksbasert Forsvar må ha prioritet
for ytterligere å øke tempoet i operasjonene, sikre riktig
beslutningsgrunnlag og presse ned tiden fra mål 
oppdages til våpen har effekt.

Ildkraft og virkning 
Sjøforsvaret har med NSM, artilleri og helikopterbårne
A/U våpen god kapasitet til å ramme sjømål på overflaten
og under vann. Vi har begrenset evne til å ramme luft-
mål ettersom våre våpensystemer her kun er beregnet
for selvforsvar av egen enhet. Sjøforsvaret har begrenset
ildkraft også mot landmål.  Småkalibret artilleri med sjø-
og luftmålsammunisjon har meget begrenset rekkevid-
de og effekt mot landmål. Dette er en betydelig svakhet
ettersom vi i nasjonale fellesoperasjoner ikke har reell
kapasitet til å påvirke striden på land verken som
direkte støtte eller som verktøy i den felleoperative 
targeting-prosessen. Internasjonalt betyr manglende
landmålskapasitet at vi ikke kan ta vår del av byrden i
forbindelse med maktprojeksjon. 

Landmålskapasiteten vil øke vesentlig dersom NSM
for landmål utvikles og anskaffes for Fridtjof Nansen-
klassen og Skjold-klassen. Dette gir mulighet til å slå
ut eksempelvis missilbatterier på avstander over 150
kilometer fra fartøyene. NH-90 har ingen direkte land-
målskapasitet hvilket gir plattformen redusert 
anvendelighet i denne rollen. Plattformens anvendelighet
kan økes betraktelig både i ren maritim rolle og i felles-
operasjoner, ved å armere den med eksempelvis NSM.

En landmålskapasitet bygget på NSM alene vil i
mange sammenhenger begrense seg til å sikre en kyst-
sone for egne operasjoner. Uansett bør derfor artilleriet
på Fridtjof Nansen-klassen oppjusteres fra 76mm til
127mm , og/eller alternativ langtrekkende ammunisjon
for MK 41-launcher anskaffes.

Økt landmålskapasitet vil gi større anvendelighet og
mulighet til nasjonalt å påta oss vår del av en balansert
byrdefordeling med våre allierte. Samtidig vil vi i langt
større grad kunne gjennomføre troverdige operasjoner i
beskyttelse av norsk territorium og norske interesser.

Ved en videreutvikling av KJK-konseptet kan vi få
en ISTAR-kapasitet som åpner for utnyttelse av langt-
rekkende missiler, artilleri og luftmakt i en kystsone.

Dette vil i vesentlig grad kunne effektivisere operasjonene
i og mot en kystsone, og tilføre kapasitet til å slå ut
"time critical targets".

Kommando og kontroll
FIST/S og de enkelte enhetene skal være interoperabel
(teknologi og kompetanse) til å inngå i NATO eller
koalisjonsstyrke uten begrensninger. Mange av
Sjøforsvarets enheter har vært "nettverksbasert" siden
datalink ble tatt i bruk i NATO og på våre fartøyer.
Dette gjør at våre enheter enkeltvis og samlet effektivt
kan inngå i nasjonal og internasjonal styrkesammenheng.
Tradisjon og kompetanse fra mangfoldige operasjoner
med internasjonal interoperabilitet gjør at vi er klare til
å møte nye ambisjoner slik disse beskrives i konsept
for nettverksbasert forsvar. 

Det viktigste som har skjedd innenfor norsk maritim
kommando og kontroll er opprettelsen av et maritimt
taktisk og sjøgående ledelsesnivå,- NoTG . I NoTG
finnes erfaring og kompetanse i å lede taktiske operasjoner
med en bred typesammensatt styrke slik at vi oppnår
en effektiv sammenkobling og utnyttelse av de samlede
kapasiteter. NoTG vil med ny kommandoplattform
(Fridtjof Nansen-klassen) kunne være interoperabel
med allierte styrker eller hovedkvarter på alle 
kommandonivå. NoTG og Fridtjof Nansen-klassen vil
(sammen og enkeltvis) kunne understøtte effektiv 
kommando, kontroll og kommunikasjon i en NATO-
og multinasjonal operasjon. Med NoTG-konseptet kan
dessuten Norge deployere en norsk styrke bestående av
elementene i FIST/S under norsk ledelse.

Nasjonalt er NoTG-staben er en forutsetning for
effektiv nasjonal kommando og kontroll på taktisk
nivå, samt realisering av ideen omkring oppdragsbasert
ledelse i det maritime bidraget av fellesoperasjoner.
Ved å videreutvikle og prioritere det taktiske ledelses-
nivået vil vi i vesentlig grad kunne oppnå øket effekt i
de maritime og fellesoperative operasjonene.

Logistikk
En NATO-styrke må ha tilstrekkelig utholdenhet for
langvarige operasjoner. Dette er et kollektivt ansvar i
NATO, men hver nasjon har et ansvar for enten individuelt
eller i multinasjonal sammenheng å ivareta egen logistikk.
Nasjonalt må logistikken kunne understøtte langvarige
operasjoner blant annet i forbindelse med episode- og
krisehåndtering. Vi må her kraftsamle vår basestruktur
samtidig som vi tilfører vesentlig mobil logistikk-kapasitet. 



Vi har ikke i tilstrekkelig grad integrert logistikk-
løsninger i våre operasjonskonsepter. Vi må i fremtiden
se logistikken som en integrert del av de systemene vi
opererer og de operasjonene vi gjennomfører.
Logistikken må innrettes for at enhetenes potensiale
kan hentes ut i størst mulig grad i forhold til de øvrige
EOC. Eksempelvis må tiltenkt bruk av et strukturelement
allerede i prosjektfasen inkludere konkrete konsepter
for deployering og understøttelse.

Maritim logistikk er ikke vanskelig. I motsetning til
andre forsvarsgrener bringer fartøyene mye av logistikken
med om bord slik at de i større grad fremtrer som auto-
nome enheter. I hovedsak kan enhetenes behov for støtte
til deployering, bunkers, ammunisjon, evakuering av
skadde og til en viss grad vedlikehold møtes ved å
chartre/lease fartøyer. Likevel er det viktig at vi skaper
helhetlige løsninger som sikrer anvendelighet i hele
oppgavespekteret og i alle typer områder (kyst, egne
havområder, internasjonale operasjoner).

Utholdenhet er en utfordring og en svakhet spesielt
for de minste enhetene. Derfor er også de minste 
enhetene organisert i grupper som muliggjør enten
periodevis stor slagkraft (kraftsamling) eller uthol-
dende mindre slagkraft (rotasjon). Dette kan fleksibelt
tilpasses i forhold til oppdrag, trussel og type operasjon. 

Vårt største behov er nå å få anskaffet et tankfartøy
som kan gi våre enheter og FIST/S tilstrekkelig 
utholdenhet og anvendelighet. 

Utvikling av en nasjonal amfibisk kapasitet vil kunne
gi muligheter for fleksibel fellesoperativ logistikk i et
innsatsområde. Den iboende fleksibiliteten i amfibie-
fartøyer kan utnyttes som støtte til alle forsvarsgrener
og tilføre en logistisk kapasitet med stor anvendelighet
nasjonalt og internasjonalt.  

NATO og samarbeidspartnere har konkrete behov for
strategisk løftekapasitet. Her har Norge i kraft av sin
store handelsflåte og lange tradisjoner med global
maritim virksomhet spesielle forutsetninger som bør
utnyttes. Deployering er derfor logistikkmessig en rolle
vi må ivareta nasjonalt og bør bidra med internasjonalt.

Beskyttelse 
For å være et effektivt verktøy i norsk sikkerhetspolitikk
må vår evne til å overleve være så god at vårt bidrag
ikke tidlig strander på politisk risikovillighet. Våre
enheter, operasjonskonsepter og ambisjonsnivå må 

derfor utformes med dette som
grunnlag. 

Sjøforsvaret har klare begrensninger
i forhold til å motstå moderne luft-
trusler. Dette vil i mange sammen-
henger skape et avhengighetsforhold
til luftmakt, hvilket reduserer handle-
friheten i anvendelse av luftressursene.
I tillegg vil ikke Norge over tid ha 
tilstrekkelige ressurser til å kontrollere
et luftrom rundt en styrke. Sjøbåren
mobil og deployerbar kapasitet til
områdeforsvar må derfor prioriteres
for å øke maritim anvendelighet og
fellesoperativ handlefrihet i et 
operasjonsområde. Dette kan løses
ved eksempelvis å utnytte den inne-
bygde kapasiteten i Fridtjof Nansen-

klassen til å bære mer langtrekkende luftvernmissiler.
I dag kan vi med unntak av KV Svalbard ikke operere

effektivt i et ARBC-forurenset område. Fridtjof
Nansen-klassen og Skjold-klassen vil få tilsvarende
kapasiteter. Likevel vil vi ikke ha mer enn begrenset
evne til selvforsvar og manglende evne til å delta i
direkte kollektive tiltak mot slike våpen. I denne og
andre sammenhenger har vi ikke kapasitet til å forsvare
sivilbefolkning og norske interesser mot missilangrep.

Våre særegne kystkapasiteter vil være nyttige for å
løse en styrke eller enhets behov for beskyttelse ("force
protection") i forhold til trusler av asymmetrisk og
konvensjonell art i en kystsone. Dette er aktuelle
bidrag internasjonalt for områder der de maritime
kommunikasjonene av ulike grunner ikke kan unngå
denne sonen (eksempelvis ved baser, havner, passering
av streder, etc).

Tilfredstiller 
Sjøforsvaret tilfredsstiller EOC tilstrekkelig til at vi i
dag kan deployere FIST/Sjø som effektive bidrag i
internasjonale operasjoner. Deployeringsevne er en
iboende kapasitet i maritime enheter, men det kreves
allikevel justeringer for å sikre at hele strukturen kan
deployeres og logistisk understøttes i aktuelle 
operasjonsområder. Fremtidig mobilitet er god, men
avhengig av utvikling i en nettverksretning der sensor-
systemene sikrer utnyttelse av fartøyenes fart og langt-
rekkende ildkraft. ISTAR-kapasitet i kystsonen spiller
her en sentral rolle i fremtidige operasjoner. Våre 
enheter må teknologisk, organisatorisk og kompetanse-
messig videreutvikles for effektiv integrasjon i et nett-
verksbasert forsvar.

For øket fleksibilitet og anvendelighet i felles-
operasjoner må vi utvikle kapasitet til effektivt enga-
sjement mot landmål. Anvendelighet og troverdighet
hviler også på tilstrekkelig evne til å overleve. Vår
evne til å håndtere trusler i luftrommet, ARBC og
asymmetriske anslag må i denne sammenheng økes.

Det taktiske ledelsesnivået NoTG er kjernen i 
fremtidens maritime bidrag til fellesoperasjoner. 
NoTG må ha prioritet og med Fridtjof Nansen som
kommandoplattform effektivt kunne lede nasjonale
operasjoner og delta i ledelse av styrker i internasjonale
operasjoner.



Strukturutvikling mot 2015
Basert på vurderingene over gir jeg her
mine føringer vedrørende utvikling av
Sjøforsvaret i langt tidsperspektiv. Det
presiseres at økonomi, personell og 
kompetansebygging ikke er lagt til grunn.
Disse faktorene må vurderes i forbindelse
med overgangsordninger fra dagens struktur
til fremtidens.

Tendensene i utviklingen av maritime
operasjoner er klare i retning av 
maktprojeksjon. Denne retningen krever
kapasiteter til å håndtere det littorale
området. Våre spesielle kapasiteter til å
slåss i slike områder vil derfor være 
relevant på kort og lang sikt, og bør
anvendes som del av "NATO Response
Force Concept". På sikt bør vi øke 
kapasiteten til maktprojeksjon, ettersom
dette vil gjøre vårt bidrag enda mer 
relevant. Evne til maktprojeksjon må der-
for ha prioritet i omstrukturering og lang-
siktige planer. Dette betyr konkret at vi
bør satse på spesialstyrker, langtrekkende
våpen med landmålskapasitet, amfibie-
kapasitet og tett integrering av luftmakt i
sjøoperasjonene.

EOC må legges til grunn og styre 
prioriteringene i utviklingen av vår frem-
tidige struktur. Våre innsatsstyrker må
derfor ha kort reaksjonstid, være tilgjengelig,
deployerbar, mobil, utholdene, interoperabel
og ha tilstrekkelig relevant slagkraft.

Konkrete anbefalinger
Mine konkrete anbefalinger vedrørende
utvikling er som følger:

vi skal til enhver tid være klare for både nasjonale
og internasjonale operasjoner
våre strukturelementer og kapasiteter må tilføres og
opereres med integrert tilpasset logistikk for under-
støttelse av operasjoner med 6 måneders varighet 
samtlige enheter må kunne deployeres i hele
NATO's interesseområde
alle komponenter må tilføres relevante
sambandsbærere for oppknytning i et NbF
sensorsystemer som effektivt kan gi øket ISTAR-
kapasitet og situasjonsforståelse samt mulighet for
å hente ut manøverpotensialet i effektorer og
langtrekkende våpensystemer må få prioritet
samtlige enheter må kunne bidra i en felleoperativ
kontekst ute og hjemme

Fridtjof Nansen-klasse med NH-90 må få økte 
kapasiteter til maktprojeksjon. Det må tilføres langt-
rekkende våpen med effektiv landmålskapasitet (NSM
både for fartøy og helikopter). FN må få kapasitet til
område luftvern, og i størst mulig grad anvendes som
ressurs for luftromskontroll. Fartøyet bør tilføres 
kapasitet for strategisk og operasjonell etterretning.
NSM må videreutvikles med landmålskapasitet for
både fartøyer og NH-90.

Ula-klassen vil selv med fortløpende oppdateringer
mot 2010 være teknologisk utdatert innen 2020. Ny

ubåt må da tilføres for å gi oss kapasitet til skjult 
strategisk, operasjonell og taktisk etterretning. Våre
ubåter må ha kapasitet til å deployere spesialstyrker og
vurderes for langtrekkende missilkapasitet mot land-
og overflatemål i tillegg til torpedoer og miner (større
våpenlast). Ubåter vil i langt perspektiv spille en viktig
rolle nasjonalt ettersom den med sin spesielle "fleet-
in-being" effekt er særlig avskrekkende og har et
vesentlig bidrag i nektelsesscenarioer.

Marinejegerkommandoen skal ha operativ evne
innen alle kategorier spesialoperasjoner (DA, SR, MA
og CA). Selv om det skal legges spesiell vekt på de
maritime aspektene er det avgjørende for avdelingens
anvendelighet at den videreutvikler sin operative evne
innen alle typer spesialoperasjoner. Avdelingen skal på
meget kort varsel kunne settes inn i hele konfliktspekteret
nasjonalt og i internasjonal koalisjonssammenheng.
Interoperabilitet med våre hovedallierte skal ha prioritet
i den videre utviklingen. Avdelingen må videreutvikles
i størrelse og kapasitet for å møte nye oppgaver og en
stadig større operativ anvendelse.

Mineryddingskapasitet er viktig også i et langt 
perspektiv og bør videreutvikles. Minerydding må
kunne utføres som en integrert del av større operasjoner
(interoperabilitet) og i større grad baseres på organisk
mineryddingskapasitet i supplement til tradisjonell
minerydding. Mineryddingsfartøyer vil derfor være
nødvendig også etter 2015 . Minedykkerkommandoen
vil med sin EOD-rolle  bli ytterligere aktualisert i



fremtiden. Enhetene må i så måte videreutvikles og
sikres økt mobilitet og tilgjengelighet.
Kommandofartøy for mineryddingsoperasjoner bør
videreutvikles og stilles til rådighet på rotasjonsbasis
for internasjonale styrker.

Miner er et kosteffektivt og fleksibelt våpen som
med sin "fleet in being-effekt" i vesentlig grad kan
understøtte sjønektelse, nasjonale manøvermuligheter
og avskrekking. Dette vil ha avgjørende betydning for
å kunne utligne den strategiske ubalansen mellom det
maritime ambisjonsnivået i nasjonale oppgaver og det
foreliggende militære ressursgrunnlaget. Nye uavhengige
miner må derfor anskaffes og videre kunne deployeres
på basis av bred mineleggingskapasitet.

Hauk-klassen må videreføres til de kan erstattes av
plattformer som gir økt kapasitet til maktprojeksjon,
bedre tilfredsstiller EOC og mer effektivt kan løse
nasjonale oppgaver (eksempelvis Skjold II).
Videreføringen frem til 2015 er viktig for å bidra i 
løsningen av det littorale dilemma internasjonalt og for
å ha tilstrekkelig bredde i strukturen til å ivareta 
nasjonale oppgaver.

Skjold-klassen må tilføres langtrekkende våpen med
effektiv landmålskapasitet (NSM). Den må også utrustes
bedre for understøttelse og deployering av spesiastyrker.
Artilleriet må få moderne ammunisjon for å ytterligere
øke overlevelsesevnen.

Kystjegerkommandoen skal videreutvikles som en
integrert del av en taktisk maritim styrke (FIST/S).
Hovedhensikten med denne integrasjonen er å tilføre
den maritime styrken en økt kapasitet innen ISTAR og
dermed øke styrkens evne til å benytte taktisk og 
operasjonell ildkraft samt evne til beskyttelse (Force
Protection). Dette er en viktig brikke i fremtidige 

operasjonskonsepter som skal gi den maritime styrken
evne til å skape handlingsrom i kystnære områder.
Kystjegerkommandoen må ha en viss kapasitet til å
kunne bekjempe "Time Critical Targets" (TCT). Denne
kapasiteten er viktig for å dekke behovet for egen-
beskyttelse og samtidig tilføre den maritime styrken en
kapasitet til å kunne håndtere måltyper som egner seg
dårlig for ildkraft med lang rekkevidde. I tillegg vil
denne kapasiteten øke den maritime styrkens kapasitet
til å håndterer asymmetriske trusler i en kystsone.

Kystvakten må i et langt perspektiv i hovedsak
kunne løse samme oppgavespekter som i dag. Det
funksjonelle skillet mellom Marinen og Kystvakten
skal fortsatt legges til grunn for videre utvikling. En
utvidet anvendelse av Kystvakten må likevel vurderes
for å sikre økt fleksibilitet på tvers av hele
Sjøforsvarets oppgavespekter. Fremtidig Kystvakt-
kapasitet bør tilføres økt interoperabilitet (effektiv 
integrering i et nettversbasert forsvar) og overlevelses-
evne. Økt bruk av eleverte sensorer med lang ståtid og
stor dekning vil kunne effektivisere Kystvakt-operasjonene.
Uansett må Nordkapp-klassen erstattes fra 2015. 

NoTG må videreutvikles for ytterligere tilpassning til
fellesoperativ integrasjon, selvorganisering på taktisk
nivå (taktisk integrasjon mellom forsvarsgrenene), og
tettere ledelse av alle maritime kapasiteter. NoTG skal
muliggjøre desentralisert utførelse i operasjoner etter
de krav som fremkommer i FFOD og konsept for nett-
verksbasert forsvar. NoTG bør kunne deployeres som
sjøgående stab uavhengig av Fridtjof Nansen-klassen.  

Sjøheimevernet må kunne fungere som et integrert
element i fellesoperativ sammenheng. De må kunne
samvirke effektivt med marine- og KV-enheter og bidra
i det nettverksbaserte forsvaret.

Fellesoperativt bør Norge utvikle en amfibisk 
kapasitet bestående av FIST/S og FIST/H. Optimalt er
FIST/H oppsatt på amfibiefartøyer og derfra luft-
mobile. Dette vil gi Forsvaret maksimal effekt av de
fordelaktige egenskapene i maritim deployerbarhet
samt maritim og luft mobilitet. Dette vil i vesentlig
grad kunne oppheve ulikhetene i faktorene tid og rom
mellom land-, luft- og sjøoperasjoner og betraktelig
kunne øke vårt fellesoperative manøverpotensiale.
Samlet vil vi med slike helhetlige konsepter få et
meget fleksibelt og slagkraftig manøverelement som
kan anvendes nasjonalt og internasjonalt.

Integrering av luftmakt i de maritime operasjonene
må ha prioritet. Eleverte sensorer og luftbårne våpen
har avgjørende og komplementære egenskaper for full-



god utnyttelse av de maritime kapasitetene. Vi må
videreutvikle maritim overvåkning, effektivt kunne
integrere luftmakt i beskyttelse av egne operasjoner og
anvende luftbåren ildkraft i støtte til egne operasjoner.  

Forsvaret bør i en fellesoperativ ramme kunne operere
organisk luftmakt fra maritime plattformer, eksempelvis
ved å kombinere et amfibiefartøy med kamp- og 
transporthelikoptre. En slik kapasitet vil vesentlig
kunne øke vår evne/bidrag til maktprojeksjon og 
nasjonal fleksibilitet til å være aktuelle i et vidt 
oppgavespekter (alt fra humanitær assistanse og 
evakueringsoperasjoner til NORSOF-operasjoner og
amfibisk landsetting).

Mot år 2015
Dette er argumentene for utviklingen av Forsvarets
maritime kapasiteter frem mot år 2015.
Argumentasjonen er basert på strategiske føringer,
nasjonale doktriner, internasjonale utviklingstrekk og
de funnene som er gjort i arbeidet med et operativt
maritimt konsept (OMK).

Norges geostrategiske og økonomiske betydning
kombinert med lavt folketall og begrenset militær
kapasitet gjør at vi befinner oss i en fundamental 
strategisk ubalanse. Norge må derfor vektlegge 
troverdighet i håndhevelse av nasjonale oppgaver, 
samtidig som vi viser aktiv deltakelse og relevante
kapasiteter i løsning av internasjonale oppgaver i 
samarbeid med våre allierte. Samlet må vår vilje og
kapasitet fremtre med tilstrekkelig avskrekkende effekt
nasjonalt, og bidra til avskrekking i forhold til trusler
mot våre allierte og interesseområder.

Våre nasjonale oppgaver stiller en hel rekke kapasitets-
krav til Forsvaret. Disse er svært sammenfallende med
de kapasitetskrav våre prioriterte allierte (USA og
Storbritannia) og NATO beskriver for å dekke sine
fremtidige behov. Derved er det grunnleggende balanse
mellom nasjonal nødvendighet og internasjonal aktualitet.
Trenden er at de militære operasjonene i fremtiden vil
være bygget opp omkring maktprojeksjon. Det beskrives
dog et fellesoperativt littoralt dilemma som må løses
for å oppnå tilstrekkelig handlefrihet i maktprojeksjonen.
Dette er forbundet med det faktum at det littorale
området blir stadig viktigere å kontrollere samtidig
som kompleksiteten i slike områder stiger.

Norge har spesielle kapasiteter, tradisjon og kompetanse
som kan være reelle bidrag i løsning av det littorale
dilemmaet i fremtidige NATO- eller koalisjonsstyrker.
NATO sitt "Response Force Concept" og våre nærmeste

samarbeidspartnere etterlyser nettopp slike kapasiteter
som vi over tid har utviklet. Dette er en nisje som er
høyaktuell i et lang tids perspektiv. Det er åpenbart at
dette må videreutvikles og tilpasses nye operasjons-
konsepter og mønstre. Hele vår struktur har forbedrings-
potensiale innenfor viktige operasjonelle kapasiteter
som tilgjengelighet, deployerbarhet, mobilitet, 
interoperabilitet, beskyttelse, utholdenhet, effektiv ild-
kraft, etc. Det betyr ikke at vi er uaktuelle, men at vi
som de fleste andre nasjoner har noe å arbeide med
den nærmeste tiden. Vi må sørge for at vi hurtig kan
være tilgjengelig i hele NATOs interesseområde med
utholdene, mobile, overlevelsesdyktige, interoperable
og ikke minst relevante kapasiteter.

Vi har innebygget fleksibilitet til ved oppjusteringer
å fylle den rollen de politiske myndigheter beskriver
for vårt moderne Forsvar, nasjonalt og som tellende
bidrag i internasjonal sammenheng. Våre fellesoperative
begrensninger innenfor område luftvern og makt-
projeksjon må likevel bli opphevet.

For å øke internasjonal anvendelighet og nasjonal
troverdighet må vi utvikle kapasiteter for maktprojeksjon.
Her må vi sette fokus på våpenkapasitet og kapasitet til
å drive ISTAR og sjøkontrolloperasjoner i littorale
områder. Vi må i dette ivareta kapasiteter som mulig-
gjør overraskelse og uforutsigbart (manøvermuligheter)
slik at vi selv med begrensede resurser kan fylle en
sjønektelsesambisjon for nasjonal avskrekking eller i
støtte til operasjoner med våre allierte. For å oppnå det
som samlet her beskrives må vi være tro i videre-
utviklingen mot et Nettverksbasert Forsvar.

Helhetlige fellesoperative konsepter og taktisk 
integrasjon mellom forsvarsgrenene må utvikles slik at
vi kan få mest mulig synergier av luft-, land- og sjømakt.
Det er til syvende og sist vår evne til her å tenke og
operere helhetlig og nytt som vil avgjøre om vi i 
fremtiden blir et effektivt virkemiddel for norsk 
sikkerhetspolitikk.



AJP-3: Allied Joint Publication - 3 beskriver de
fundamentære aspekter ved allierte fellesoperasjoner
ARBC: Atom, Radiologisk, Biologisk, Kjemisk
Autonome enheter: Selvstendige enheter med
begrenset behov for understøttelse
AUV: Autonomous Underwater Vehicle
A/U-våpen: Anti undervann våpen
C4ISR: Command, Control, Communications,
Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance
CA: Colatteral Activity
CRO: Crisis Response Operations
DA: Direct Action
DCI: Defence Capability Initiative
Effektor-funksjonen: Hovedfunksjonen til 
effektorer er å gi våpenvirkning eller annen 
effekt av stridsverdi.
EOC: Essential Operational Capabilities
EOD: Explosive Ordonance Disposal
(eksplosivrydding)
FFOD: Forsvarets fellesoperative doktrine
FIST-H: Forsvarets innsatsstyrke - Hær
FIST-L: Forsvarets innsatsstyrke - Luft
FIST-Sjø: Forsvarets innsatsstyrke - Sjø
Flexible Global Reach: Evne til å deployere og
understøtte styrker i hele Verden 
Interoperabilitet: Evne til å samvirke (kommunisere
både teknologisk og prosedyremessig) 
ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target aqusition
and Reconnaissance
JOA: Joint Operations Area
KJK: Kystjeger kommandoen
LINK: Automatisk eller semi-automatisk utveksling
av taktiske data som sensorinformasjon og/eller
tekst.

Littoralt område: The littoral area contains two
parts. First is the seaward area from the open ocean
to the shore, which must be controlled to support
operations ashore, second is the landward area
inland from the shore that can be supported and
defended directly from the sea. Control of the littoral
is often essential to the dimentional superiority.
Naval operations in the littoral can provide for the
seizure of an adversary's port, naval base or coastal
base to allow entry of other elements of the joint
force. (Norsk definisjon finnes ikke)   
MA: Military Assistance
MFU: (Forsvarssjefens) Militærfaglig utredning
MJK: Minejeger kommandoen
MTB: Missil Torpedobåt
NbF: Nettverksbasert Forsvar
NH-90: NATO Helicopter 90
NORSOF: Norwegian Special Operations Forces
NoTG: Norwegian Task Group
NSM: Norsk sjømålsmissil
PCC: Prague Capabilities Commitment
Power Projection: Maktprojeksjon (Dette innebærer
maritim deltakelse i en kampanje for å påvirke
situasjonen på land. Det maritime bidraget vil
kunne være amfibieoperasjoner, innsetting av 
spesialstyrker, bruk av landmålsmissiler og annen
virksomhet som påvirker landstriden, herunder
transport- og logistikkstøtte. Enheter som ikke
direkte har kapasitet til maktprojeksjon, kan bidra
til beskyttelse i slike operasjoner. Ref Forsvarets
doktrine for maritime operasjoner)
SR: Special Reconnaissance

Forkortelser og forklaringer

All fotos: Forsvaret/FMS





Generalinspektøren for Sjøforsvaret
2003

“Helhetlige fellesoperative konsepter og taktisk integrasjon mellom forsvarsgrenene må
utvikles slik at vi kan få mest mulig synergier av luft-, land- og sjømakt. Det er til syvende og
sist vår evne til her å tenke og operere helhetlig og nytt som vil avgjøre om vi i fremtiden blir
et effektivt virkemiddel for norsk sikkerhetspolitikk.”

Forsvarets Maritime Kapasiteter mot 2015


