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04FORSVARSDEPARTEMENTET

En troverdig og effektiv landmakt er vesentlig for 
den norske forsvarsevnen. Da regjeringen og 
Stortinget besluttet at landmakten skulle utredes 
særskilt, var mitt syn at det måtte gjøres raskt. Det 

er avgjørende med en hurtig avklaring, for ikke å risikere å 
svekke hovedsystemene i Hæren eller miste kompetanse. 
Derfor er det gledelig at jeg umiddelbart fikk oppdraget 
fra forsvarsministeren, og med et tydelig tidsløp. Arbeidet 
frem mot politiske beslutninger gjennomføres effektivt 
samtidig som fagmilitære vurderinger og Forsvarets in-
volvering ivaretas på en god måte. Dette gjøres nå i den 
integrerte arbeidsprosessen i Forsvarsdepartementet 
som skal munne ut i en egen Stortingsproposisjon om 
landmakten høsten 2017.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer ustabil og 
trusselbildet har endret seg siden 2014. Samtidig ser vi 
teknologiske og konseptuelle endringer i hvordan land-
styrker opererer. Arbeidet i landmaktutredningen har 
bekreftet og belyst flere grunnleggende utfordringer 
ved dagens landstyrker som gjør at de ikke har den 
reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet 
som er nødvendig for å møte dagens og fremtidens 
utfordringer. Vi må sørge for at Forsvaret får mest mulig 
operativ evne ut av de betydelige ressursene som sam-
funnet stiller til rådighet. Landstyrkene må, i tillegg til de 
nasjonale oppgavene, kunne bidra til allierte reaksjons-
styrker, tilstedeværelse og operasjoner. 

Landmakten er, og skal være, en viktig del av Norges 
forsvar. Den inngår i fellesoperasjoner med kapasiteter 
fra de øvrige delene av Forsvaret. Det har derfor vært 
viktig å påse at de alternativene landmaktutredningen 
studerer passer med de beslutningene som Stortinget 
fattet i Prop. 151 S, langtidsplanen for forsvarssektoren. 
Langtidsplanen legger opp til investeringer knyttet til 
landdomenet på om lag 54 mrd. kroner frem til 2034. 
Landmaktens totale økonomiske rammer til drift og 
investeringer er på om lag 180 mrd. kroner i den samme 
perioden. Landmaktutredningen skal sørge for at vi 
investerer disse pengene riktig.

Etter et omfattende grunnlagsarbeid, med påfølg-
ende utforsking av ulike konsepter og strukturer, er 
arbeidet nå inne i en syntesefase. I denne fasen settes 
funn fra tidligere studier samt gjennomførte krigsspill 

og simuleringer sammen til en helhet basert på land-
maktutredningens vurderinger. Arbeidsgruppen jobber 
svært godt og har tilgang til ressurser fra hele forsvars-
sektoren som bidrar i arbeidet. Jeg er selv tett inne i 
arbeidsprosessene. I tillegg involverer jeg spesielt sjef-
ene for Hæren og Heimevernet. Jeg har også opprettet 
en referansegruppe med sentrale ledere innen sikkerhet, 
beredskap, industri og forsvar. Vi får gode diskusjoner, 
bredere perspektiver og vi får testet våre antakelser 
og resonnementer. Dette styrker utredningsarbeidet.

Mandatet fra forsvarsministeren vektla at utredningen 
skulle gjennomføres slik at offentligheten fikk mulighet til 
å følge arbeidet. Utredningsleder brigader Aril Brandvik 
har gjennom hele prosessen gitt en rekke orienteringer 
til berørte og interesserte. Det er i tillegg avholdt flere 
større åpne møter. Underveis har informasjon løpende 
blitt gjort tilgjengelig på forsvaret.no, og nå utgis denne 
statusrapporten. Selv om arbeidet ikke er sluttført før 
proposisjonen legges frem for Stortinget, mener jeg at 
denne statusrapporten gir et godt innblikk i hvilke vurd-
eringer som er gjort og hvilke dilemmaer vi står overfor. 
Det er viktig å presisere at det ikke er trukket konklusjoner, 
men rapporten gir status for hvor utredningen står i dag. 

Jeg er svært glad for den interessen offentligheten har 
hatt for utredningen av landmakten, og denne status -
rapporten er ment å bidra til en fortsatt god og opplyst 
debatt i tiden fremover. Jeg er trygg på at landmakt-
utredningen gjør et solid stykke arbeid.

Haakon Bruun-Hanssen
Admiral
Forsvarssjef
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utredningen av landmakten, og denne statusrapporten er ment 
å bidra til en fortsatt god og opplyst debatt i tiden fremover.»
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Landmaktutredningen har på oppdrag fra forsvars-
sjefen gått gjennom en rekke viktige faktorer: NATO-
alliansen, økonomien, det fellesoperative og hvordan 
dagens oppgaver for landmakten ser ut.
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R egjeringen og Stortinget besluttet i forbindelse 
med behandlingen av gjeldende langtidsplan 
for forsvarssektoren at det skulle gjennomføres 
en landmaktutredning. 

En viktig premiss for utredningen er at arbeidet frem 
mot politiske beslutninger gjennomføres effektivt, sam-
tidig som fagmilitære vurderinger og Forsvarets involver-
ing ivaretas på en god måte. Som øverste fagmilitære 
rådgiver i Forsvarsdepartementet er forsvarssjefen gitt 
i oppdrag å gjennomføre utredningen om den videre 
utviklingen av Hæren og Heimevernet som en integrert 
prosess i Forsvarsdepartementet. Forsvarssjefen utnevnte 
brigader Aril Brandvik til å lede arbeidet, og en arbeids-
gruppe med representanter fra hele Forsvaret, Forsvars-
departementet og Forsvarets forskningsinstitutt har job-
bet siden november 2016. Utredningen skal munne ut i 
en Stortingsproposisjon høsten 2017. Denne statusrap-
porten er ment å gi et ugradert innblikk i arbeidet som 
har vært gjennomført så langt, og peke på dilemmaer 
samt noen foreløpige vurderinger om den videre utvik-
lingen av landmakten.

Det formelle mandatet fra forsvarsministeren gir de for-
svarspolitiske rammene for arbeidet. Mandatet setter en 
rekke krav til den anbefalte løsningen og til ulike forhold 
som skal vurderes i arbeidet. Utredningen skal legge til 
grunn overordnede rammer og prioriteringer for utvik-
ling av Forsvaret, samt Forsvarets oppgaver og rolle i 
samfunnet, slik de er beskrevet i gjeldende langtidsplan, 
Prop. 151 S (2015–2016), jf. Innst. 62 S (2016–2017).

Mandatet trekker opp rammer for utredningen knyttet 
til landmaktens oppgaver, ambisjonsnivå og relevans, 
helhet, det allierte perspektivet, det fellesoperative 
perspektivet, personell og kompetanse, forholdet til 
andre anbefalinger i langtidsplanen samt økonomi.

Videre er det i mandatet stilt krav til at arbeidsproses-
sen bygger på eksisterende arbeid og at ny forskning og 
tenkning skal vektlegges. Utredningen skal også se på 
den konseptuelle utviklingen av landmilitære styrker og 
erfaringer hos relevante allierte og samarbeidspartnere. 
Offentligheten skal gis anledning til å følge med på 
arbeidet og få mulighet til å gi innspill.

Essensen i landmaktutredningens oppdrag kan for-
muleres som følger:

Beskriv hvordan Hæren og Heimevernet best kan utvikles 
innenfor de økonomiske rammene, for å møte dagens og 
fremtidens behov.

Kjernepunktet i utredningen er å vurdere hva som gir en 
relevant fremtidig landmakt med nødvendig reaksjons-

evne, mobilitet, kampkraft og utholdenhet. Dette er en 
rød tråd i arbeidet. Den fremtidige landmakten skal ha et 
tydelig fellesoperativt perspektiv og skal samtidig være 
i stand til å stille relevante kapasiteter til NATOs styrke-
struktur og ha en høy interoperabilitet med allierte styrker.

Rammefaktorer for landmakten
Den gjeldende langtidsplanen¹ gir en bred beskrivelse 
av viktige utviklingstrekk, norsk sikkerhets- og forsvars-
politikk og planene for Forsvarets utvikling. I det følg-
ende omtales forhold som har særlig betydning for 
utformingen av landmakten.

Grunnleggende forhold
Norsk sikkerhet bygger på NATOs kollektive forsvar som 
er nedfelt i Atlanterhavstraktaten. Artikkel 5 i traktaten 
slår fast at et væpnet angrep mot én eller flere allierte 
skal betraktes som et angrep på alle. Samtidig er NATOs 
medlemsland i artikkel 3 forpliktet til å opprettholde og 
utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet 
angrep. Norge må derfor være forberedt på å kunne hånd-
tere episoder, kriser og militære angrep uten omfattende 
og umiddelbar militær støtte fra våre allierte i en tidlig 
fase. Det stiller særlige krav til vårt nasjonale forsvar, ikke 
minst på landsiden hvor det vil ta tid å få militær støtte.

Tre utviklingstrekk har særlig stor betydning for norsk 
sikkerhet. Det første er Norges naboskap med Russlands 
strategiske basekompleks på Kolahalvøya som er mo-
dernisert gjennom den russiske militærreformen. Dette 
henger sammen med en omfattende militær moderni-
sering, økt russisk maktbruk i internasjonale konflikter 
og et forverret sikkerhetspolitisk klima mellom Russland 
og NATO. Selv om Norge ikke står overfor en direkte 
militær trussel, forblir Russland derfor en sentral faktor 
i norsk forsvarsplanlegging.

Det andre er den teknologiske utviklingen innen blant 
annet langtrekkende, presise missiler, avanserte luftvern-
systemer og undervannsteknologi. Det utvikles stadig 
mer avanserte konsepter som legger vekt på å utnytte 
denne type kapasiteter – også i Russland. Dette har blant 
annet styrket Russlands evne til å anvende militærmakt 
fleksibelt i konflikter og til å forsvare sine strategiske 
baser i nord gjennom å kunne nekte norske og allierte 
styrker å operere i nordområdene og på norsk territorium. 

Det tredje sentrale utviklingstrekket er den økte opp-
merksomheten om ikke-militære eller fordekte militære 
virkemidler som et alternativ, eller et viktig supplement, 
til tradisjonell militær maktbruk, såkalt hybrid krigføring. 
Også denne utviklingen gjør det krevende å håndtere 
trusler mot norsk sikkerhet. Dette skyldes blant annet 
at slike trusler kan ramme mange og ulike samfunns-

1) Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft. Langtidsplan for forsvarssektoren, juni 2016.
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sektorer, at norske myndigheter kan settes under press 
uten at det er en tydelig artikkel 5-situasjon i NATO, og 
at det er vanskelig å forutse hvilke og hvor slike virke-
midler vil bli benyttet på norsk territorium.

Trusler som terrorisme, cyberangrep og andre anslag 
kan også ramme norsk sikkerhet uten å være knyttet 
til en bredere kampanje eller en statlig aktør. Dette 
illustrer hvor kompleks og uforutsigbar den sikkerhets-
politiske situasjon er.

Som en del av Forsvaret må landmakten være for-
beredt på å møte et bredt spekter av utfordringer i 
fred, krise og krig. Samtidig vil den klart mest krevende 
utfordringen være å kunne møte høyintensive militære 
operasjoner mot norsk territorium. Denne utfordringen 
bør definere hovedtrekkene i landmaktens struktur og 
innretning.

Landmakten i et allianseperspektiv
Forsvaret av Norge skjer innenfor rammen av NATOs 
kollektive forsvar. Dette fordrer tette relasjoner og inter-
operabilitet med sentrale allierte. Alliert tilstedevær-
else, øving og trening på norsk territorium og i våre 
nærområder har stor betydning for Norge og NATOs 
evne til både avskrekking og forsvar. Norsk sikkerhets- 
og forsvarspolitikk tilstreber at allierte forsterkninger 
er på plass før en situasjon utvikler seg til en krise eller 
væpnet konflikt, og at forsvarsinnsatsen dermed om 
nødvendig skal kunne varieres mest mulig sømløst. Slik 
tidlig alliert involvering kan imidlertid ikke tas for gitt, og 
derfor legger NATOs kollektive forsvar til grunn at alle 
allierte opprettholder og utvikler god evne til forsvar 
av eget territorium.

Norge må derfor kunne håndtere sikkerhetspolitiske 
kriser, anslag og angrep av et visst omfang selv. En slik 
evne vil, sammen med en tydelig kommunisert forplikt-
else om alliert støtte, virke avskrekkende overfor en 
potensiell motstander.²

Det er en målsetning for Norge å kunne bidra regel-
messig og substansielt til NATOs stående styrker og 
beredskapsstyrker. Den internasjonale utviklingen tilsier 
at det store behovet for internasjonal innsats for fred, 
sikkerhet og stabilitet vil vedvare.³

Det allierte perspektivet innebærer at landmakten må 
ha tilstrekkelig reaksjonsevne, mobilitet, kampkraft og 
utholdenhet til å løse oppdrag både i samarbeid med 
allierte styrker og i påvente av allierte forsterkninger 
under en krise eller væpnet konflikt på norsk territorium. 
For å legge til rette for effektivt samvirke må norske 
landstyrker utrustes og trenes for å være interoperable 
med styrker fra allierte nasjoner. Videre må landmaktens 

struktur innrettes slik at den både substansielt og mest 
mulig sømløst kan inngå i de styrker NATO setter opp for 
å vise vilje og evne til å forsvare NATO-medlemmenes 
territorielle integritet.

Landmakten i et fellesoperativt perspektiv
Landstyrker er normalt et viktig element i en felles-
operasjon. Som en del av den fellesoperative innsatsen, 
er egne landstyrker nødvendig for å kunne slå en mot-
standers landstyrke samt sikre befolkning, landområder 
og kritisk infrastruktur. Utgruppering, og eventuell bruk 
av landstyrker gir et sterkt signal om politisk vilje og 
forpliktelse, og landstyrkene utgjør således en betyde-
lig del av den avskrekkende effekten i en fellesoperativ 
styrke. I tillegg kan landstyrker samarbeide effektivt med 
viktige sivile aktører i operasjonsområdet.⁴

Militære fellesoperasjoner er som regel komplekse 
og omfattende. I tillegg til land-, sjø-, luft-, spesial- og 
cyberoperasjoner, innebærer de også koordinering 
av en rekke støttefunksjoner som kommando og kon-
troll, etterretning, logistikk, sivilt-militært samarbeid og 
strategisk kommunikasjon. Det er Forsvarets samlede 
operative evne som er avgjørende for å løse oppgavene. 
Landmakten må derfor utgjøre en del av en helhet hvor 
evnen til å utfylle og samvirke med øvrige forsvarsgrener 
og fellesavdelinger tillegges stor vekt.

Mandatet slår fast at Hærens og Heimevernets oppdrag, 
slik de er beskrevet i langtidsplanen, ligger fast, og at 
disse må kunne ivaretas av den fremtidige landmakten. 
Langtidsplanen beskriver oppgaver og ambisjonsnivå 
på følgende måte:⁵

Hæren skal bidra til Forsvarets krigsforebyggende 
rolle og til krisehåndtering gjennom evne til å av-
grense et militært angrep, sikre tidlig mottak av og 
samvirke med allierte styrker, samt ved behov gjen-
opprette territoriell integritet som en del av NATOs 
kollektive forsvar.
Hæren skal bidra med relevante kapasiteter i felles-
operasjoner, nasjonalt og internasjonalt, i tett inte-
grasjon med allierte.
Hæren skal ivareta grensevakt og vakthold og sikring 
av kongehuset.
Heimevernet skal ivareta et landsdekkende territori-
elt ansvar som innebærer vakt og sikring av viktige 
objekter og infrastruktur, territoriell overvåking og 
kontroll, tilrettelegging for og mottak av allierte 
forsterkninger og sivilt-militært samarbeid.

2) Prop. 151 S (2015–2016), s. 18. 3) Prop. 151 S (2015–2016), s. 20–21. 4) Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD), 2014. 
5) Prop. 151 S (2015–2016), s. 56, 67.
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Heimevernet skal raskt stille godt trent og øvd per-
sonell til vakthold og sikring av de høyest prioriterte 
militære og sivile objekter.
Heimevernets innsatsstyrker skal kunne anvendes 
på en fleksibel måte over hele landet der behovet 
er størst.
På anmodning fra ansvarlig myndighet skal land-
makten stille med tilgjengelige ressurser til støtte 
for det sivile samfunn ved ulykker, naturkatastrofer 
og terrorhendelser.

Relevansen av norsk landmakt er ikke begrenset til én del 
av landet eller én type konflikt. Norske myndigheter må 
kunne bruke landmakt i fred, krise og krig for å ivareta 
norsk sikkerhet og norske interesser, og sammen med 
andre land for å bidra til internasjonal fred og stabilitet 
utenfor landets grenser.

Langtidsplanen legger vekt på å styrke Forsvarets 
beredskap og evne til å håndtere de mest omfattende 
oppgavene: forsvar mot trusler, anslag og angrep.6 For-
svaret skal ha en beredskap som setter oss i stand til 
å møte en motstander på bakken så vel som i andre 
domener, og å gjennomføre høyintensive stridshand-
linger over tid i en nasjonal eller alliert fellesoperativ 
ramme.⁷ I utviklingen av fremtidens landmakt er det 
derfor naturlig å ta utgangspunkt i de mest krevende 
oppgavene. Videre innebærer kravene at landmaktens 
reaksjonsevne, mobilitet, kampkraft og utholdenhet 
må avstemmes nøye.

Langtidsplanen slår også fast betydningen av total-
forsvarskonseptet som beskriver støtte og samarbeid 
mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Forsvaret skal 
prioritere sine militære primæroppgaver samtidig som 
evnen til å bistå sivile myndigheter skal videreutvikles.8

Muligheten til å støtte seg på sivile ressurser utgjør et 
viktig potensial for norsk landmakt.

Stortinget har vedtatt at landmakten skal utvikles innen-
for de økonomiske rammene som ligger til grunn for 
langtidsplanen. Det legges til grunn at midlene som i 
langtidsplanen er avsatt til landstrukturen kan omfordeles 
mellom landstrukturens ulike kapasiteter, men at det ikke 
kan planlegges med tiltak som krever midler ut over dette. 
Dermed er det mulig å omfordele ressurser gjennom 
en kombinasjon av omprioriteringer og strukturelle- og 
organisatoriske grep, for å komme frem til en struktur 
med et gitt ambisjonsnivå, som holder seg innenfor de 
økonomiske rammene for langtidsplanen.

For materiellinvesteringer utgjør den økonomiske 
rammen for landmakten, med utgangspunkt i gjeld-
ende investeringsplaner, om lag 54 mrd. 2017-kroner 
i perioden 2017–2034. Av denne rammen er om lag 
8 mrd. 2017-kroner allerede bundet gjennom merkantile 
forpliktelser. På EBA-siden utgjør investeringsrammen 
6 mrd. 2017-kroner i samme periode. På driftssiden utgjør 
den samlede årlige rammen for landmakten (budsjett-
kapitlene 1731 og 1734) om lag 6,6 mrd. 2017-kroner 
årlig (119 mrd. i perioden). Samlet for drift og invester-
inger innebærer dette en planramme for landmakten 
på om lag 180 mrd. 2017-kroner frem til 2034.⁹ Denne 
planrammen tar også høyde for såkalt forsvarsspesifikk 
kostnadsvekst. Det er betydelige ressurser som skal om-
settes i landmilitær evne, men det vil alltid være behov 
for tydelige prioriteringer mellom ulike kapasiteter. 

Landmaktutredningen er gjennomført av en arbeids-
gruppe med representanter fra Forsvarsdepartement-
et, Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, 
Forsvarets operative hovedkvarter, Cyberforsvaret, For-
svarets logistikkorganisasjon og Forsvarets forsknings-
institutt. Den store bredden av militær kompetanse har 
styrket arbeidet og gjort det mulig å identifisere felles-
operative og tverrfaglige muligheter.

For å sikre et helhetlig perspektiv omkring utredningen, 
har forsvarssjefen etablert en referansegruppe. Denne har 
deltakelse fra den øverste ledelsen i Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap, Forsvarets forskningsinstitutt, 
Kongsberggruppen, Landsrådet for Heime  vernet, Militær-
misjonen i Brussel, Nammo, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
og Politidirektoratet.

I arbeidet med å konkretisere alternativer og løsninger 
får utredningen omfattende støtte fra Hærens våpenskole, 
Heimevernsstaben, Heimevernets skole- og kompetanse-
senter, Forsvarets forskningsinstitutt og Forsvarsbygg. 
Videre er en rekke fagmiljøer i Forsvaret benyttet til å 
støtte deler av utredningen.

Som forutsatt i mandatet holdes forsvarsministeren 
løpende orientert om arbeidet av forsvarssjefen.

6) Prop. 151 S (2015–2016), s. 3. 7) Prop. 151 S (2015–2016), s. 18, 22. 8) Prop. 151 S (2015–2016), s. 7, 26. 
9) I tillegg kommer investeringsmidler til kampluftvern og informasjonsinfrastruktur for landmakten i andre deler av perspektivplan materiell.
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Soldater fra Kavalerieskadronen i Panserbataljonen på skarpskytingsøvelse.

U.S. Marine Corps på vintertrening på Rena med instruktører fra Telemark bataljon.
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Gjennom en konseptfase og en strukturfase har landmakt-
utredningen gått dypt inn i materien for å analysere ulike scenarier 
og modeller for fremtidens landmakt. Konsepter og strukturer er 
vurdert ut fra både operative og økonomiske kriterier. 
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A rbeidet med å fremme en anbefaling for den 
fremtidige utvikling av landmakten er gjort i to 
faser. Den første fasen – konseptfasen – er rettet 
inn mot de store linjene, og ulike løsninger er 

vurdert i form av konseptuelle alternativer. I den andre 
fasen – strukturfasen – er det valgte konseptet konkreti-
sert i form av strukturelle løsninger. I begge faser er det 
lagt vekt på å først vurdere et bredt spenn av alternativer, 
deretter gjøre nedvalg, for til slutt å sette sammen de 
beste elementene til én anbefalt løsning. Konsepter og 
strukturer er vurdert ut fra både operative og økonomiske 
kriterier. Operative og økonomiske vurderinger er også 
gjort for å belyse landmaktens oppgaver, utfordringer og 
muligheter. Arbeidsgruppen gjennomfører nå en syntese. 
Her settes funn fra tidligere studier samt gjennomførte 
krigsspill og simuleringer sammen til en helhet basert på 
landmaktutredningens vurderinger. Se figur 1 på neste side.

Utredningen dekker mange områder og benytter derfor 
et spenn av teori, metoder og verktøy. Utvalget er gjort 
ut fra tiden og ressursene som utredningen disponerer, 
behovet for å prioritere de viktigste spørsmålene og 
ønsket om å unngå vesentlige svakheter og mangler i 
utredningen sett under ett. I det følgende presenteres 
de viktigste sidene ved det metodiske grunnlaget.

Et viktig prinsipp har vært å utnytte mest mulig av til-
gjengelig og relevant kunnskap i sektoren herunder å 
bygge på tidligere studier og utredninger.

Utredningen bygger på en rekke underlagsdoku-
menter som er utarbeidet underveis i arbeidet. Videre 
har mange ekspertmiljøer både innenfor og utenfor 
Forsvaret bidratt ved å gi orienteringer og svare på fore-
spørsler om informasjon. Det er gjennomført folkemøter, 
møter med og orienteringer for ulike interesse- og fag-
organisasjoner. Det har vært utstrakt dialog med ledel-
sen i Hæren og Heimevernet gjennom hele prosessen. 
Dette har resultert i en rekke innspill fra ulike aktører, 
i og utenfor forsvarssektoren.

Det har ikke vært en del av landmaktutredningens 
mandat å utvikle ny teori for landstrid. På den annen 
side er det nødvendig å ha et forhold til teori når det 
skal legges rammer for landmaktens utvikling frem 
mot 2034. En utfordring med et så langt perspektiv er 
å finne teori som ikke går ut på dato tidlig i perioden. 
Erfaringsvis er rene teknologidrevne teorier med til-

hørende konsepter lite robuste på grunn av uforutsette 
endringer i teknologien. Effektive motmidler kan rive 
vekk grunnlaget for selv svært lovende konsepter. Ofte 
overvurderes dessuten teknologiens betydning i det 
korte perspektivet, mens den undervurderes i det lange. 
Er det grunn til å tro at for eksempel autonome systemer, 
big data og kunstig intelligens vil gi helt nye måter å drive 
strid på i fremtiden? I så fall når og i hvilket omfang? 
Bør det gjøres strukturelle grep i dag for å vinne i over-
morgen? Hva da om Forsvaret må kjempe i morgen? 

Utredningen har valgt å bruke etablert teori fra For-
svarets doktrine for landoperasjoner fordi denne synes 
forholdsvis tidløs og kan tilpasses teknologiutviklingen 
uten at de grunnleggende prinsippene rokkes av den 
grunn. Landdoktrinen tar utgangspunkt i det teoretiske 
rammeverket til John. F. C. Fuller. Fuller la i boken The 
Foundations of the Science of War, til grunn at alle mili-
tære avdelinger må forholde seg til aktivitetene ramme, 
skjerme og manøvrere.¹⁰ Disse tre grunnleggende ak-
tivitetene kalles operasjonsfaktorene og forklares slik 
i landdoktrinen:

Å ramme er den aktive påvirkningen på motstanderen 
under en operasjon.
Å manøvrere er å flytte styrker relativt til motstand-
eren.
Å skjerme er å beskytte egne avdelinger og egen 
virksomhet under gjennomføring av operasjoner.

Operasjonsfaktorene er i sin rendyrkede form gjensidig 
utelukkende. Det vil si at økt kapasitet innen én opera-
sjonsfaktor vil gi redusert kapasitet hos de to andre. Dette 
innebærer at operasjonsfaktorene ikke kan sees isolert, 
men at operasjonskjernen må betraktes som et hele.¹¹

Operasjonsfaktorene ble senere utviklet til tre mulige 
konseptuelle innretninger av Robert Leonhard i boken 
Fighting by minutes fra 1994.¹² Der hevdet Leonhard at 
man ved å prioritere to av evnene i operasjonskjernen 
implisitt ivaretar det den tredje. Leonhard utledet der-
med tre operative konsepter fra operasjonskjernen. Disse 
prinsipielt ulike konseptuelle tilnærmingene ligger til 
grunn for de vurderingene som er gjort i utredningen. 
Se figur 2 på neste side.

En rekke spill og simuleringer har gitt utredningen viktig 
innsikt. Spillene er gjennomført dels som seminar- og 
krigsspill ved Forsvarets forskningsinstitutt, dels som 
simulering i Hærens våpenskole sin stabs- og ledertrener, 
og dels som seminarspill internt i landmaktutredningen.

10) Fuller, John Frederick Charles, The Foundations of the Science of War, London: Hutchinson & Co, 1926, s. 83, 256, 335. 
11) Forsvarsstaben, Forsvarets doktrine for landoperasjoner, Oslo, 2004. 12) Leonhard, Robert, Fighting by minutes, Westport: Praeger, 1994.
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Operasjonsfaktorene med tilhørende operative konsept

Overordnet metode i utredningen
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Målet med disse spillene og simuleringene har vært å 
teste ut ulike konsepter og strukturer i et bredt spenn av 
situasjoner i fred, krise og krig, se figur 3 på forrige side. 
Hovedvekten er imidlertid lagt på den mest krevende 
utfordringen for landmakten – å møte høyintensive 
militære operasjoner mot norsk territorium. Kombi-
nasjonen av spill og simuleringer har gjort det mulig 
å belyse landmaktens plass i fellesoperasjoner så vel 
som detaljene og kompleksiteten i moderne landstrid. 
De mange funnene fra spillene er dokumentert gjen-
nom egne graderte rapporter fra Hærens våpenskole 
og Forvarets forskningsinstitutt. 

I tillegg til spill og simuleringer har landmaktutred-
ningen benyttet kvantitative beregningsmetoder for 
å komme frem til anbefalt størrelse på Heimevernets 
struktur tilpasset oppdragsporteføljen og den økonom-
iske rammen.

Samtidig er det mange begrensninger ved denne type 
verktøy. Derfor har utredningen også lagt stor vekt på 
kvalitative, kritiske og utfyllende vurderinger. 

Begrepene reaksjonsevne, mobilitet, kampkraft og ut-
holdenhet er sentrale i mandatet til landmaktutredning-
en. Utredningen bygger på etablerte definisjoner av 
disse begrepene.

Reaksjonsevne er tiden det tar fra en avdeling får ordre 
om å gjøre seg klar til den er klar til å løse oppdrag 
fra sin hjemmebase. Det betyr at materiell, personell 
og treningsnivå møter de operative kravene som er 
stilt til enheten. Forflytning til et operasjonsområde 
inngår ikke i klartiden.¹³
Mobilitet handler om evnen til å forflytte militære 
enheter, og deles normalt inn i taktisk og strategisk 
mobilitet. Strategisk mobilitet er evnen til å forflytte 
enheter over lengre distanser, for eksempel fra ett 
område av landet til et annet. Taktisk mobilitet brukes 
vanligvis om kampavdelingers evne til å bevege seg 
som en kampklar formasjon fra ett sted til et annet.¹⁴, ¹⁵
Kampkraft er definert i Forsvarets doktrine for land-
operasjoner: «Landmaktens samlede kampkraft 
utgjøres av den samlede kraften av manøver, ild-
støtte, etterretning, beskyttelse, luftvern, logistikk 
og kommando».¹⁶
Utholdenhet er en enhets evne til å gjennomføre 
operasjoner med en viss intensitet over tid.¹⁷

Disse fire elementene utgjør de sentrale operative 
vurderingskriteriene i landmaktutredningen.

I arbeidet med forsvarssjefens fagmilitære råd og lang-
tidsplanen, har det vært avgjørende å etablere en omfor-
ent forståelse for det økonomiske utgangspunktet samt 
å vektlegge de langsiktige økonomiske konsekvensene 
av ulike strukturvalg. Derfor ble det gjennomført syste-
matiske strukturkostnadsberegninger med støtte fra 
Forsvarets forskningsinstitutt, som bidro til å synlig-
gjøre de økonomiske konsekvensene av valg man gjør 
på kort, midlere og lang sikt. Dette skal være med å gi 
et godt beslutningsgrunnlag og samtidig sporbarhet i 
det økonomiske tallgrunnlaget. For å skape sammen-
liknbare vurderinger og resultater, er den samme metod-
iske tilnærmingen videreført i landmaktutredningen.

Kostmod er verktøyet som benyttes for å beregne det 
langsiktige kostnadsbildet for en gitt struktur og et tilhør-
ende ambisjonsnivå. Verktøyet kombinerer kunnskap 
om Forsvarets kostnadsdrivere og kostnadsstruktur med 
omfattende og oppdaterte data om Forsvarets materiell, 
personell og eiendom, bygg og anlegg.

De sentrale økonomiske vurderingskriteriene i land-
maktutredningen er:

Totalkostnad som angir de samlede kostnadene for å 
drifte, vedlikeholde og modernisere en gitt struktur 
i perioden 2017–2034. En vurdering av totalkost-
naden er viktig fordi den indikerer hvor stor andel 
av Forsvarets totale økonomiske planramme land-
makten vil kreve i et langsiktig perspektiv. En høyere 
totalkostnad for landmakten enn hva rammen tilsier, 
vil innebære konsekvenser for andre forsvarsgrener, 
eller at landmakten ikke vil være bærekraftig over 
tid uten at den totale tildelingen endres.
Periodisering som beskriver hvordan kostnadene 
varierer fra år til år gjennom perioden 2017–2034. 
Dette sier noe om realismen i å gjennomføre tiltakene 
innenfor de tenkte årlige planrammene.
Realisme som innebefatter at den mest sannsynlige 
kostnadsutviklingen innenfor både drift og invester-
ing, gitt strukturalternativene og andre relevante ut-
viklingstrekk, skal legges til grunn. Estimert effekt av 
den forsvarsspesifikke kostnadsveksten er inkludert 
i beregningsgrunnlaget, både knyttet til materiell-
investeringer og materielldrift.

Kostnadene vurderes mot de økonomiske planrammene 
som er beskrevet i kapittel 1.

13) Forsvarssjefens direktiv for operative krav, 2015. 14) Allied Administrative Publication (AAP-6), 2014. 15) FFOD, 2007. 16) Forsvarets doktrine for landope-
rasjoner, 2004. Mandatet for LMU benytter begrepet slagkraft. Utredningen behandler dette synonymt med kampkraft. 17) FDOK, 2015.
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Stortinget har gitt Forsvaret ni oppgaver å løse. 
Landmakten har blitt vurdert opp mot disse og man har 

reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og utholdenhet.
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Mandatet slår fast at Hærens og Heimevern-
ets oppdrag ligger fast. Hva som skal til 
for å løse oppdraget – og dermed det som 
dimensjonerer landmakten – er imidlertid 

i vedvarende endring. Disse endringene, sammen med 
landmaktens evne til å løse sitt oppdrag i dag, er ut-
gangspunktet for utviklingen av fremtidens landmakt.

Denne evnen vurderes ut fra kriteriene reaksjons-
evne, mobilitet, kampkraft og utholdenhet. Innenfor 
disse kriteriene finner landmaktutredningen det riktig 
å fremheve enkelte utfordringer.

Tilstrekkelig reaksjonsevne er avgjørende for landmakt-
ens relevans. Tilgjengelighet og lokalisering på operative 
styrker, samt materiell- og logistikkberedskap påvirker 
reaksjonsevnen. 

Langtidsplanen beskriver en rekke tiltak for å øke mat-
eriell- og logistikkberedskapen i landmakten, og noe av 
dette vil få effekt allerede fra 2017. På grunn av store 
etterslep vil disse pågå frem til 2020 før avdelingenes 
komplette oppsetningsplaner og beredskapslagre vil 
være fylt opp til et tilfredsstillende nivå. Dette er tiltak 
som må følges opp i det videre arbeidet, slik at man ikke 
ender opp med nye etterslep på et senere tidspunkt.

Heimevernets reaksjonsevne er god, ved at område-, 
innsats-, og distriktsstrukturen har etablerte og øvede 
beredskapssystemer. Erfaringer viser at store deler av 
Heimevernet er klar til strid i løpet av kort tid. Heime-
vernets reaksjonsevne forutsetter lokal oppsetning og 
oppdragsløsning. Utrustning og treningsnivå begrenser 
hvilke typer oppdrag som kan løses. 

Med unntak av Telemark bataljon og støttestruktur-
en rundt denne samt mesteparten av Etterretnings-
bataljonen, vil ikke Hærens bataljonsystemer være 
klare til strid raskt nok. Dette henger sammen med at 
den grunnleggende soldatutdanningen finner sted i 
den operative strukturen. Avdelingene vil først nå en 
tilfredsstillende kampkraft etter seks til ni måneder. 
I tillegg har flere av avdelingene mobiliseringsreserver 
som ikke blir øvet. Det kan dermed settes spørsmåls-
tegn ved hvilken beredskap disse delene av strukturen 
reelt har. Langtidsplanen beskriver opprettelsen av en 
vernepliktig reserve av trenede mannskaper som skal 
kunne fylle strukturen i krise- og krig. Dette vil bedre 
situasjonen, men før systemet er testet fullt ut, er det 
likevel uklart om dette tiltaket vil redusere reaksjons-
tiden til et tilstrekkelig nivå. 

En annen og betydelig utfordring er at styrker på 
høy beredskap for operasjoner i utlandet er de samme 
som har høy tilgjengelighet for innsats i Norge. I en gitt 
situasjon vil en del av Brigade Nord være disponert til 

operasjoner i utlandet. Denne samtidighetsutfordringen 
vil i tilfelle en hurtig oppdukkende sikkerhetspolitisk 
krise- eller krig, naturligvis ha konsekvenser for evnen 
til raskt å møte en militær trussel i Norge. 

Kampkraft er først og fremst en funksjon av styrkenes 
kapasitet, kvalitet og volum. Gjeldende langtidsplan gav 
oppdraget om å gjennomføre landmaktutredningen 
for å vurdere modernisering av systemer som går ut 
på sin tekniske levetid. Anskaffelse av kampluftvern til 
Brigade Nord er allerede besluttet. En nøktern vurdering 
av landmaktens totale kampkraft opp mot oppgavene 
avdekker imidlertid at det fortsatt er en ubalanse.

Heimevernet, som i volum utgjør den største delen 
av landmakten, er organisert, utrustet og trent for å 
gjennomføre territorielle operasjoner, og har ingen reell 
kampkraft mot en konvensjonell motstander. Dagens 
treningsnivå begrenser også Heimevernets evne til å 
løse pålagte oppdrag. For Heimevernet er det også ut-
fordrende å rekruttere personell med riktig kompetanse 
til de stedene behovet er størst, spesielt i Finnmark. 
Heimevernet mottar også for få befal fra forsvarsgren-
ene til å fylle styrkestrukturen med tilstrekkelig antall 
utdannede offiserer og sersjanter. Det er videre en ut-
fordring at ingen av landmaktens lette styrker som Heime-
vernet, Grensevakten og Hans Majestet Kongens Garde er 
tilstrekkelig trent eller utrustet til å kunne gjennomføre 
operasjoner i samvirke med de andre forsvarsgrenene 
eller allierte styrker.

Brigade Nord er den delen av landmakten som skal 
være utrustet og trent for å kunne drive strid mot en 
teknisk avansert, konvensjonell motstander. Volumet 
av én brigade gir begrenset fleksibilitet og kampkraft. 
På grunn av begrensningene i rekkevidden på artil-
leri, luftvern og flatbanevåpen, vil en brigade normalt 
bare kunne oppnå optimale synergieffekter mellom de 
ulike våpensystemene innenfor et begrenset område. 
Med én brigade er det dermed vanskelig å oppnå den 
bredde, dybde og variasjon som er nødvendig for å raskt 
kunne forsvare viktig lende og gjennomføre effektive 
landoperasjoner inntil allierte styrker kan komme til 
unnsetning.

I møte med en motstander som har betydelig evne til 
elektronisk krigføring og operasjoner i cyberdomenet, 
kan landmakten også komme til å stå overfor store ut-
fordringer i evnen til å kommunisere kryptert, i sanntid 
og med tilstrekkelig båndbredde over de avstander som 
kreves. Det er også en utfordring å samvirke med andre 
forsvarsgrener og allierte som delvis bruker andre kom-
mando-, kontroll- og informasjonssystemer. 
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MOBILITET

Gitt territoriets utstrekning og størrelse har Norge relativt 
få landstyrker. Dette stiller krav til at styrkene er mobile 
og raskt kan flyttes til aktuelle operasjonsområder. 

Dagens landmakt er stort sett utrustet med mobili-
tet tilpasset å kunne løse sine primæroppdrag i sitt 
operasjonsområde. Styrkene er bare i liten grad organi-
sert og utrustet for å kunne transporteres over lengre 
avstander, eksempelvis mellom landsdeler for deretter 
å kunne gå i strid mot en konvensjonell motstander.

Av kapasitetshensyn kan lufttransport bare påregnes for 
personell og kritisk materiell, og materielltransporter vil 
dermed i hovedsak foregå på land eller til sjøs. Landeveis-
og jernbanetransport er i Norge begrenset til et fåtall 
kommunikasjonslinjer i sør-nord retningen. Sjøtransport 
er tidkrevende og kan lett påvirkes av motstanderens 
sjøstyrker, spesielt i nordområdene. Dette begrenser 
evnen til raskt å flytte landmaktens avdelinger til aktuelle 
operasjonsområder.

Topografien i deler av Norge gjør at det er utfordrende 
å komme til i flere viktige områder med militære styrker 
som opererer til fots eller med kjøretøy. I slike områder 
er helikopter effektive transportmidler, men Forsvarets 
egne helikopterressurser vil i en krisesituasjon raskt bli 
uttømt. Norge har per i dag ingen mobiliseringsdispo-
nerte helikopteravdelinger som kan avhjelpe situasjonen. 
I tillegg er Luftforsvarets evne til å beskytte helikopter-
operasjoner i et stridsmiljø med høy lufttrussel begrens-
et. Totalt sett gir dette færre muligheter enn ønskelig 
til å kunne utnytte topografien til egen fordel ved bruk 
av helikopter.

UTHOLDENHET

Utholdenhet innebærer å kunne gjennomføre militære 
operasjoner over tid. På samme måte som kampkraft, er 
utholdenhet først og fremst en konsekvens av styrkenes 
kapasitet, kvalitet og volum. I tillegg er evne til egen-
beskyttelse og logistikkstøtte avgjørende for å opp-
rettholde styrkenes kapasitet over tid. En utfordring for 
styrkenes utholdenhet er mangelen på reservestyrker, 
at det ikke er erstatning for hovedmateriell og at det er 
mangler ved reservebeholdninger av kritisk materiell 
og operativ logistikk. Selv om langtidsplanen skisserer 
en rekke tiltak for å øke utholdenheten, vil det på grunn 
av store etterslep ta noen år før reservebeholdningene 
er fylt opp til et tilfredsstillende nivå.

Selv om størstedelen av logistikkjeden i dag er organi-
sert utenfor ansvarsområdet til både sjefen for Hæren og 
Heimevernet, er det likevel nødvendig å påpeke de alvor-
lige utfordringene manglene i logistikkjeden medfører for 
landmakten. Det er per i dag store mangler ved forsyn-

ingssikkerheten innenfor alle forsyningsklasser, hvilket 
medfører at stridsevnen raskt vil kunne bli degradert til 
under et kritisk nivå. Disse utfordringene vil forsterkes der-
som avdelingene blir fremført til operasjonsområder med 
betydelig avstand fra egne baser. Likeledes er det store 
utfordringer knyttet til medisinsk evakuering og frakt av 
sårede, spesielt dersom avdelingene kommer i strid i stor 
avstand fra sivile sykehus med kirurgisk akuttberedskap.

Luftvern er en av de viktigste kapasitetene for egen-
beskyttelse av landstyrker. Den besluttede anskaffelsen 
av kampluftvern til Hæren vil medføre økt kapasitet, 
men har begrensinger mot høytflyvende bombe- og 
kampfly. Dette innebærer at dersom ikke Luftforsvaret 
kan opprettholde kontinuerlig luftkontroll over aktuelle 
operasjonsområder, vil avdelingene være sårbare for 
angrep fra motstanderens luftstyrker. 

De foregående avsnittene beskriver en forholdsvis 
dyster situasjon for deler av landmakten. Det er viktig 
å ha med seg at dette først og fremst skyldes at man i 
stramme økonomiske tider, etter den kalde krigen, har 
stått i et valg mellom å bevare en marginal kampstruktur 
eller beholde høy beredskap på noen få avdelinger ved 
å redusere evnen til å drive moderne høyintensiv strid. 
I en tid med mindre behov for høy beredskap har det 
vært et bevisst valg å satse på førstnevnte. Det betyr at 
viktig kjernekompetanse er bevart og at denne kjerne-
kompetansen nå danner et godt utgangspunkt for å 
bygge en landmakt som er relevant for den gjeldende 
sikkerhetspolitiske situasjon der behovet for høyere bered-
skap igjen er viktig.
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Det er vurdert forskjellige konsepter for fremtidens 
landmakt. Disse har blitt grundig analysert og simulert. 
Man ser også på ledelsesmodellen til landmakten, 
utdanningssystemet, vernepliktsordningen og 
materiellet man anskaffer i fremtiden. 
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KONSEPTUELL TILNÆRMING

Under arbeidet har landmaktutredningen avdekket en 
rekke dilemmaer. Disse må vurderes for å kunne utvikle 
landmakten slik at den oppnår bedre reaksjonsevne, 
kampkraft, mobilitet og utholdenhet. I det følgende 
kapitlet presenteres de foreløpige vurderingene som er 
gjort i dette arbeidet. Det er enda ikke trukket konklu-
sjoner, men disse vil bli trukket i den videre prosessen. 
For å legge til rette for en åpen debatt presenteres de 
viktigste vurderingene slik de fremstår på det nåvær-
ende tidspunkt.

Vurderte konseptuelle alternativer
Landmaktutredningen skal ikke anbefale et operasjons-
konsept for landmakten. For å sikre en helhetlig utvik-
ling av strukturen, er det imidlertid nødvendig å gå 
veien via en overordnet idé om hvordan landmakten 
kan anvendes – og i denne sammenhengen har land-
maktutredningen benyttet en konseptuell tilnærming. 

Landmaktutredningen utviklet innledningsvis seks 
ulike konseptuelle alternativer som arbeidsgruppen 
mener er representative for å dekke bredden av utford-
ringer og muligheter. Basert på landmaktutredningens 
vurdering er de ulike konseptuelle alternativene plassert 
i operasjonskjernen som vist i figur 4 på neste side. Opera-
sjonskjernen er det valgte teoretiske utgangspunkt. 

Syntese
De ulike konseptuelle alternativene ble analysert under 
en strukturert kartøvelse gjennomført av landmakt-
utredningens medlemmer, støttet av militær og sivil 
ekspertise ved Forsvarets forskningsinstitutt. Basert på 
vurderinger av de ulike konseptuelle alternativene ble 
det foretatt en syntese som ledet frem til utviklingen av 
to reviderte konseptuelle alternativer som representerte 
hver sin ytterlighet. Disse to alternativene tok opp i 
seg de viktigste elementene fra de opprinnelige seks 
alternativene. 

Det reviderte manøverkonseptet og det reviderte 
utvekslingskonseptet ble benyttet for å utvikle ulike 
organisasjonsstrukturer, kommando- og kontrollstruk-
turer samt bemanningsordninger. Begge de reviderte 
konseptuelle alternativene ble spilt og simulert ved 
Forsvarets forskningsinstitutt og Hærens våpenskole 
på Rena. Under disse spillene mottok landmaktutred-
ningen meget god støtte fra en rekke ulike avdelinger 
i Forsvaret.

Revidert manøverkonsept
Det reviderte manøverkonseptet baserte seg på å sinke 
en motstander langs hovedaksene inn i landet for der-
etter å stanse motstanderen i fordelaktig lende. Objekter 

og forsyningslinjer ble sikret på samme måte som i dag. 
For å styrke konseptet ble det etablert en mekani-

sert stridsgruppe med kampluftvern ved Garnisonen 
i Porsanger. Mobiliteten og kampkraften økes derfor i 
Grensevakten og i de Heimevernsenhetene som plan-
legges for innsats i nord.

Revidert utvekslingskonsept
Det reviderte utvekslingskonseptet baserte seg på å 
forstyrre en potensiell motstander gjennom å ødelegge 
utvalgte mål. Videre skulle mekaniserte styrker stanse 
en eventuell fremrykking inn mot bakre områder. Terri-
torielle styrker sikret prioriterte objekter og forsynings-
linjer med moderne overvåkingsteknologi, samt mer 
mobile og fleksible sikringsstyrker. 

Landstyrkene ble utrustet for å kunne bidra i felles-
operasjoner med evne til å påvirke striden i alle domener. 
For å kunne gjennomføre konseptet, ble det forutsatt 
etablering av jeger- og ISTAR- (Intelligence, surveillance, 
target acquisition and reconnaissance) avdelinger i Finn-
mark, samt kapasitet for bakkebasert langtrekkende ild.

Den konseptuelle tilnærmingen som legges til grunn 
for utvikling av landmakten
I den konseptuelle tilnærmingen legges det til grunn at 
et eventuelt angrep mot norsk territorium kan komme 
overraskende i form av et strategisk overfall. Et angrep 
uten nevneverdig forvarsel vil redusere Norges mulig-
het til å iverksette defensive tiltak. Samtidig gjør tids-
perspektivet at det er vanskelig for allierte forsterkninger 
å nå frem i tide. Det legges til grunn at en motstander 
vil være i stand til å mønstre en tilstrekkelig stor styrke 
til å kunne nedkjempe norske styrker i symmetrisk strid. 
Landmakten må dermed unngå strid med motstander-
ens hovedstyrke. Dette innebærer at en indirekte til-
nærming og et manøverorientert tankesett bør legges 
til grunn for landmaktens operasjoner. I korthet betyr 
dette å ramme motstanderens kritiske sårbarheter og 
unngå kamp mot hans hovedstridskrefter. For å oppnå 
størst mulig effekt av Forsvarets samlede ressurser, er 
det avgjørende at landmakten organiseres, trenes og 
utrustes for å kunne bidra i fellesoperasjoner. Med ut-
gangspunkt i dagens manøverorienterte tankesett, bør 
landmakten utvikles mot økt evne til å opparbeide og 
dele situasjonsforståelse, samt økt evne til å påvirke 
motstanderen på lengre avstander og i flere domener. 
Det oppnås gjennom en større bredde i kapasiteter, 
bedre presisjon og lengre rekkevidde. Landmakten 
må fortsatt ha evne til å kontrollere viktig lende, nekte 
motstanderen adgang til avgjørende lende og å gjen-
nomføre sikringsoperasjoner i hele landet. Samlet sett 
innebærer dette at landmakten vil kunne bidra til å 
nekte en motstander å nå sine målsetninger.
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FIGUR 4

Vurderte konseptuelle alternativer
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Mer konkret kan landmaktens dimensjonerende ambi-
sjon oppsummeres gjennom fire oppgaver som må 
kunne ivaretas samtidig:

Landmakten skal sammen med andre fellesoperative 
ressurser kunne sinke en motstander i én landsdel 
inntil allierte forsterkninger er klare til strid,
landmakten skal være i stand til å sikre allierte mot-
taksområder,
landmakten skal være i stand til å gjennomføre 
sikringsoperasjoner i hele landet i alle faser av en 
konflikt og 
landmakten skal være i stand til å stille relevante 
styrkebidrag til internasjonal innsats.

Oppgavene er en konkretisering, men samtidig en videre-
føring av det ambisjonsnivået som er beskrevet i lang-
tidsplanen. For å ivareta disse oppgavene innenfor gitte 
økonomiske rammer, vil den videre utviklingen av land-
makten kreve endringer i forhold til dagens innretning 
og tankesett.

LEDELSESMODELL FOR LANDMAKTEN

Dagens ledelsesmodell for landmakten
Prinsippene om enhetlig kommando og enhetlig innsats 
er nedfelt både i NATO-doktriner og Forsvarets felles-
operative doktrine. Frem til 1971 sto alle landstyrkene, 
herunder Heimevernet, under taktisk kommando av 
Hærens overkommando som var ledet av sjefen for 
Hæren. Ved opprettelsen av de to forsvarskommando-
ene (nord og sør) ble alle operative styrker satt under 
landkommandørenes taktiske kommando. Etter ned-
leggelsen av landkommandørene har alle operative 
landstyrker stått under operativ kommando av sjefen 
for Forsvarets operative hovedkvarter. 

I Instruks for sjef Hæren¹⁸, jamfør forsvarssjefens Direk-
tiv for landmilitær virksomhet, slås det fast at sjefen for 
Hæren har fagmyndighet for landmilitær virksomhet og 
er forsvarssjefens rådgiver innenfor landoperasjoner og 
landmilitær virksomhet. Direktiv for landmilitær virksom-
het fastslår blant annet at: 

«GIH [Generalinspektøren for Hæren] skal, i samråd med 
Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) og innenfor sin 
fagmyndighet, gi GIHV de føringer som er nødvendig for 
at GIHV kan utforme og implementere bestemmelser for 
gjennomføring av Heimevernets virksomhet»¹⁹

Det formelle ansvaret for enhetlig utvikling av land-
makten er dermed tillagt sjefen for Hæren. Etter at 
Heimevernet overtok det territorielle ansvaret i 2005 
har det imidlertid blitt etablert et skille mellom det 
som kalles taktiske samvirkeoperasjoner og territori-
elle operasjoner, og det har utviklet seg to separate 

profesjonsmiljøer. Sjefen for Hæren har etter dette hatt 
liten innflytelse på Heimevernets utvikling på tross av 
sin formelle myndighet. En konsekvens av dette er at 
det ikke i tilstrekkelig grad tenkes helhetlig om land-
makten i Norge. 

Vedtatt ledelsesmodell for landmakten 
Langtidsplanen legger opp til å styrke evnen til å lede 
Forsvarets avdelinger gjennom at ansvar og myndighet 
samles hos sjefene for forsvarsgrenene, spesialstyrkene 
og Heimevernet. Landmaktutredningen vurderer at den 
vedtatte modellen kan forbedres ytterligere. Organiser-
ingen skiller seg fra hvordan vi i Norge har organisert 
sjø- og luftdomenet, hvor alle militære operasjoner ledes 
av én sjef for henholdsvis Sjø- og Luftforsvaret. Forsvars-
sjefens direktiv for kommando og kontroll gir fleksibili-
tet og mulighet til å endre kommandoforholdene ved 
behov. Landmaktutredningen vurderer likevel at det 
kan oppstå uklare situasjoner i de kritiske overgangene 
mellom fred, krise og krig – og spesielt i områder der det 
legges opp til innsats både fra Hæren og Heimevernet.

Den vedtatte modellen legger godt til rette for ut-
viklingen av Hæren og Heimevernet som selvstendige 
kapasiteter. Landmaktutredningen har imidlertid vekt-
lagt behovet for helhetlig utvikling av landmakten, og 
mener at det nettopp er på dette området at modellen 
kan forbedres. 

Én felles ledelse for Landforsvaret
Ved å organisere Hæren og Heimevernet under én 
felles ledelse, sjefen for Landforsvaret, vil man kunne 
strømlinjeforme kommandostrukturen etter mønster 
av Sjø- og Luftforsvaret, og øke evnen til kraftsamling 
av landmaktens totale potensial. Landmaktutredningen 
vurderer at en tverrfaglig og mer robust kommando-
struktur i Landforsvaret vil medføre økt evne til å bidra 
i fellesoperative prosesser, og på denne måten økes 
evnen til fellesoperativ innsats. En slik organisering vil 
også kunne bidra til en mer rasjonell ressursutnyttelse 
ved at det styrker de tverrfaglige kompetansemiljøene 
og således gir bedre evne til sammenhengende utvik-
ling av landmakten.

En slik løsning vil måtte ta hensyn til Heimevernets 
egenart gjennom blant annet å bevare Heimevernet som 
en identifiserbar organisasjon med en egen sjef, men kom-
mandomessig underlagt sjefen for Landforsvaret. Det vil 
fortsatt være behov for den vedtatte Nasjonale territori-
elle kommandoen for å koordinere sikringsoperasjoner 
i bakre områder. Heimevernets råds- og nemndstruktur 
sikrer politisk- og folkelig forankring av Heimevernet. 
Disse strukturene bør vurderes videreført.

18) Instruks for sjef Hæren, 1. mai 2017 19) Direktiv for landmilitær virksomhet, 11. juni 2014, pkt. 2.4.a
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Landmaktutredningen mener at dersom et slikt grep 
skal gjennomføres, er det minst to grunner til at det 
riktige tidspunktet kan være nå: For det første har ikke 
den vedtatte ledelsesmodellen satt seg, og for det andre 
vurderer ikke landmaktutredningen vesentlige end-
ringer i Heimevernets organisasjon og styrkestruktur i 
forhold til det som er vedtatt i langtidsplanen. Det er 
dermed ikke aktuelt å redusere Heimevernet for å styrke 
Hæren. Et slikt tiltak handler derimot om å styrke evnen 
til helhetlig ledelse og kraftsamling av Landforsvarets 
totale innsats. Ikke minst handler det om å styrke evnen 
til helhetlig utvikling.

Landmaktutredningen vurderer at de fagmilitære 
argumentene overveiende taler for å etablere én felles 
ledelse for Landforsvaret. Det er imidlertid klart at en slik 
organisering ikke oppleves som riktig og nødvendig av 
mange innad i Heimevernet. Ved en eventuell etablering 
av én felles ledelse for landforsvaret, er det derfor viktig 
å ta hensyn til Heimevernets egenart for å sikre lokal 
forankring. Dette og liknende hensyn må vurderes nærm-
ere i siste fase av landmaktutredningen.

UTDANNING TIL STYRKESTRUKTUREN

Utdanningsordninger i Heimevernet
Heimevernsdistriktenes og innsatsstyrkenes staber har 
en kadre med fast ansatte offiserer og befal som ved mo-
bilisering forsterkes med reservepersonell. Heimeverns-
områdene er, med unntak av områdesjefen, kun oppsatt 
med mobiliseringsdisponert personell. Heimevernet 
baserer seg på å få tilført offiserer, befal og mannskaper 
fra forsvarsgrenene, men må likevel gjennomføre befals-
og spesialistkurs i et betydelig omfang for å få tilgang 
til tilstrekkelig antall personell med riktig kompetanse.

Heimevernet bør fortsatt basere seg på å få overført 
personell fra forsvarsgrenene. Erfaringsmessig har det 
imidlertid vært utfordrende å rekruttere et tilstrekkelig 
antall offiserer og befal. Det vurderes derfor en streng-
ere praktisering av tjenesteplikten for offiserer, befal 
og grenaderer som slutter i forsvarsgrenene, herunder 
direkte overføring til befalsstillinger i Heimevernet. På 
tross av dette vil det likevel være behov for omfattende 
kursvirksomhet internt i Heimevernet, og det vurderes 
blant annet å tilby befalsutdanning for soldater umid-
delbart etter dimisjon fra førstegangstjenesten. 

Det knytter seg spesielle utfordringer til rekrutteringen 
av mannskaper til Heimevernet i de tre nordligste fylkene, 
og spesielt i Finnmark. Det er for få vernepliktige fra denne 
landsdelen som gjennomfører førstegangstjenesten i 
forhold til behovet i Heimevernet. Denne utfordringen 
kan løses ved at man i forbindelse med utskriving av 
antall mannskaper til førstegangstjenesten tar høyde 
for at behovet til Heimevernet i Finnmark skal dekkes.

Dagens utdanningsordninger i Hæren
Hærens offiserer og befal er i hovedsak fast ansatt, mens 
mannskapene er både fast ansatte grenaderer og verne-
pliktige inne til førstegangstjeneste. 

I Hans Majestet Kongens Garde og Grensevakten 
gjennomføres rekrutt- og fagutdanningen i egne skole-
kompanier før mannskapene overføres til den operative 
strukturen. Denne delen av strukturen utfører kontinu-
erlig fredsoperative oppdrag – oppdrag som de også 
skal utføre i krise og krig.

I Brigade Nord gjennomføres både rekrutt-, fag- og 
avdelingsutdanningen i de operative avdelingene. Som 
en konsekvens av dette vil avdelingene først nå tilstrek-
kelig operativ evne etter seks til ni måneder. Med dagens 
praktisering av førstegangstjenesten innebærer dette 
at avdelingene bare er operative i tre til seks måneder 
årlig. Ved krise og krig må derfor mannskaper som ikke 
har nådd et tilstrekkelig treningsnivå erstattes av perso-
nell som tidligere har fullført førstegangstjenesten. Dette 
har ikke vært øvet, men en slik prosess vil trolig ta flere 
dager. 

For å sikre kontinuerlig operativ evne i Brigade Nord 
har man etablert Telemark bataljon, støttesystemene 
rundt denne og Etterretningsbataljonen som stående 
avdelinger med hovedsakelig fast ansatte offiserer, befal 
og grenaderer. Disse styrkene har høy kampkraft og 
beredskap. Behovet for stående avdelinger med vervede 
mannskaper har også vært betinget av behovet for 
styrker til internasjonale operasjoner. Dette blant annet 
fordi lovverket forutsetter at internasjonal innsats skal 
være basert på frivillighet.

En revidert utdanningsordning for Hæren
Landmaktutredningen vurderer at det er en rekke 
alvorlige svakheter ved dagens utdanning til styrke-
strukturen i landmakten. For det første er den variable 
tilgjengeligheten på operative styrker i Hæren ikke 
forenlig med den sikkerhetspolitiske situasjonen. For det 
andre gjennomføres det en kostbar overproduksjon av 
vernepliktige mannskaper. For det tredje vurderes den 
høye andelen grenaderer å være en kostbar løsning som 
dermed får konsekvenser for Hærens struktur og volum. 
En revidert utdanningsordning for vernepliktige kan 
sikre stabilt høy operativ evne i de stående avdelingene. 
På denne måten kan man redusere antallet grenaderer, 
og slik frigjøre ressurser som kan investeres i en mer 
robust og moderne struktur. Antallet grenaderer bør 
imidlertid opprettholdes på et nivå som gjør det mulig 
å deployere en kompanistridsgruppe til internasjonal inn-
sats på kort varsel. I tillegg vurderes det å tilby reserve-
personell beredskapskontrakter for internasjonal innsats. 
På denne måten videreføres dagens ambisjon om inter-
nasjonale bidrag.
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Kadetter ved Krigsskolen trener løfteteknikker.

Innsatstyrke Bjørn West på oppdragsløsing under øvelse Bjørgvin.
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Egne skoleavdelinger og flere innrykk
I dagens situasjon med korte varslingstider og en liten 
operativ struktur kreves det at styrkestrukturen har 
høy beredskap og operativ evne. I vernepliktbaserte 
avdelinger krever dette at rekrutt- og fagutdanningen 
foregår utenom den operative strukturen. 

Rekrutt- og fagutdanningen bør derfor gjennomføres 
i egne skoleavdelinger før mannskapene overføres til 
den operative strukturen. I den vurderte strukturen vil 
mannskapene inngå i lag og tropper bestående av både 
fast ansatte og vernepliktige med ulik tjenestelengde 
bak seg. På denne måten legges det til rette for erfar-
ingsoverføring mellom erfarent og mer uerfarent perso-
nell, og man sikrer at avdelingene kan opprettholde 
kontinuerlig høy operativ evne. En slik ordning forutsetter 
at det gjennomføres flere innrykk i året for å sikre en jevn 
tilflyt av mannskaper til de operative avdelingene. Dette 
samsvarer med hvordan førstegangstjenesten praktiseres 
i Sjøforsvaret, i deler av Luftforsvaret, ved Hans Majestet 
Kongens Garde og Grensevakten.

Differensiering av førstegangstjenestens lengde og 
etablering av reserveavdelinger
Hæren har et bredt spekter av tjenestestillinger hvor 
noen er mer utdanningskrevende og komplekse enn 
andre. Det bør derfor vurderes å differensiere lengden 
på førstegangstjenesten. Det er mulig å oppnå høyere 
operativ evne og lavere utdanningskostnader dersom 
førstegangstjenesten for personell i kompetansekrev-
ende stillinger utvides til 16 måneder. Den høye kom-
petansen til dette personellet bør deretter utnyttes 
i Hærens reserveavdelinger. Personell som tjenestegjør i 
mindre kompetansekrevende stillinger bør gjennomføre 
12 måneders tjeneste som i dag, og deretter overføres 
direkte til Heimevernet. 

Reserveavdelinger med årlige repetisjonsøvelser vur-
deres å være en meget kosteffektiv løsning for å sikre et 
størst mulig volum på hærstyrkene. Reserveavdelingene 
bør ha en stående kadre, mens øvrige offiserer, befal og 
spesialister rekrutteres fra Hærens skolemiljøer. Mann-
skapene rekrutteres fra de siste kontingentene som er 
dimittert fra førstegangstjenesten. Kombinasjonen av 
høy kompetanse, årlige repetisjonsøvelser og effektive 
beredskapssystemer gjør at disse styrkene vil kunne opp-
nå meget høy reaksjonsevne og kampkraft. Erfaringer fra 
både Norge og andre land viser at slike styrker kan være 
klare til strid innen få dager. Dette vil kunne gi en raskere 
reaksjonstid enn det som er realiteten for størstedelen 
av Hærens styrkestruktur i dag. Det er imidlertid viktig å 
understreke at dersom slike avdelinger skal opprettholde 
sin operative evne krever dette jevnlig og tilstrekkelig 
trening, og dette må opprettholdes selv i perioder der 
driftsmidlene settes under press.

Mulige utfordringer med en endret utdanningsordning
De vurderte tiltakene medfører vesentlige endringer av 
vernepliktsordningen sammenliknet med i dag. 

En utfordring kan være at førstegangstjenestens lengde 
er forskjellig. Noen vil gjennomføre en førstegangstjen-
este på 16 måneder og dermed få en høyere belastning 
på kort sikt. Andre vil gjennomføre 12 måneders første-
gangstjeneste for deretter å gjennomføre resterende 
vernepliktstid i Heimevernet frem til fylte 44 år. Ordningen 
innebærer imidlertid ingen endringer i tjenestepliktens 
lengde på 19 måneder.

En vanlig misoppfatning er at reduksjon av personell 
inne til daglig tjeneste og innføringen av reserveavdeling-
er vil medføre lavere beredskap. Sett opp mot dagens 
løsning, hvor de operative avdelingene i praksis funger-
er som utdanningsavdelinger store deler av året, er det 
landmaktutredningens vurdering at beredskapen og 
kampkraften vil øke som følge av de vurderte tiltakene.

Løsningen innebærer en risiko ved at man reduserer 
antallet personell i daglig tjeneste. Dersom den sikker-
hetspolitiske situasjonen skulle kreve ytterligere stående 
styrker, kan dette imidlertid raskt løses ved å kalle inn 
reservestyrkene. Tiltakene for å redusere personell-
kostnadene vurderes foreløpig å være helt sentrale for 
å kunne realisere en mer robust og moderne styrke-
struktur. I motsetning til de få dagene det tar å kalle inn 
reservestyrkene, tar det flere år å anskaffe materiell og 
generere en større struktur. 

STRUKTUR OG MATERIELL 

Heimevernets hovedinnretning og struktur
Heimevernets styrkemål er gjennom de siste 25 årene 
vedtatt redusert fra en styrke på 80 000 personell til 38 000. 
Heimevernsdistriktene forvalter det lokale territorielle 
ansvaret på vegne av sjefen for det fellesoperative hoved-
kvarteret. I tillegg har de ansvaret for vakt og sikring ved 
Forsvarets nøkkelobjekter, styrkebeskyttelse ved alliert 
mottak og forflytning, overvåkning og kontroll samt 
støtte til sivilt-militært samarbeid. Størrelsen på Heime-
vernets struktur defineres av disse militære oppgavene. 

Som for andre militære styrker, vil Heimevernets styrke-
struktur i en sikkerhetspolitisk krise eller krig være util-
strekkelig for å kunne løse alle oppdrag samtidig. Det 
vil derfor kreves klare prioriteringer i samsvar med det 
operative planverket. I slike situasjoner vil det være liten 
restkapasitet til støtte for det sivile samfunn. Landmakt-
utredningen vurderer det derfor som nødvendig å av-
stemme forventningene mellom sivile beredskapsaktører 
og Forsvaret om hvilken støtte Heimevernet kan yte til 
det sivile samfunn i en sikkerhetspolitisk krise eller krig.

I løpet av de siste årene har man i stadig flere vest-
lige land tatt i bruk militære styrker for å beskytte 
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eksempelvis sivilbefolkningen og symbolbygg mot 
terrorhandlinger. Det kan ikke utelukkes en tilsvarende 
utvikling i Norge. I en slik situasjon vil store deler av 
landmaktens struktur kunne bli benyttet. Landmakt-
utredningen vurderer at landmaktens struktur er robust 
nok til å kunne håndtere dette innledningsvis. Dersom 
en slik situasjon vedvarer over tid vil dette gå på bekost-
ning av evnen til å løse primæroppgavene, og den mili-
tære kompetansen vil forvitre. Landmaktutredningen 
vurderer at det er mulig å tilpasse styrkeproduksjonen 
for å ivareta dette dersom behovet skulle oppstå. 

Sikkerhets- og beredskapsarbeid fordrer tydelige sam-
ordningslinjer. Ideelt sett burde derfor det geografi ske 
ansvarsområdet til Heimevernsdistriktene vært sammen-
fallende med ansvarsområdet til fylkesmenn, politimest-
ere og andre instanser med samfunnssikkerhetsansvar. 
På grunn av pågående endringsprosesser på fylkesnivå 
vurderes det at antallet heimevernsdistrikter og distrikt-
enes geografiske ansvarsområder opprettholdes inntil 
fylkesstrukturen har satt seg.

Sjøheimevernet ble vedtatt lagt ned i forbindelse med 
behandlingen av langtidsplanen, og denne kapasiteten 
var ment å bli erstattet av blant annet droner (UAV – Un-
manned Aerial Vehicle). Landmaktutredningen har ikke 
funnet grunnlag for å kunne prioritere de anskaffelsene 
som var ment å erstatte Sjøheimevernet. Den foreløpige 
vurderingen er derfor at enkelte av kapasitetene fra det 
nedlagte Sjøheimevernet bør videreføres i Landheime-
vernet inntil videre, i tråd med regjeringens oppfølging 
av vedtaket. Dette gjelder spesielt kystmeldepostene i 
prioriterte områder og dykkerkapasiteter i de Heimeverns-
distriktene hvor det er planlagt med alliert mottak. Det er 
fortsatt mulig å inngå beredskapskontrakter eller rekvir-
ere fartøyer slik praksisen har vært hittil. Landmaktut-
redningen vurderer at det er mulig å prioritere disse 
kapasitetene innenfor Heimevernets gjeldende rammer.

De Heimevernstyrkene som er tiltenkt innsats i Troms 
og Finnmark mangler kapasitet til å kjempe mot en 
konvensjonell motstander. For å tilføre en slik kapasitet 
kreves økt trening og investering i moderne våpensys-
temer. Landmaktutredningen vurderer derfor en ytter-
ligere differensiering av hvilke evner og kapasiteter de 
ulike Heimevernstyrkene skal ha. Disse prioriteringene 
må bygge på det operative planverket. 

Landmaktutredningen har ikke identifisert forhold som 
på det nåværende tidspunkt tilsier vesentlige endringer 
i Heimevernets oppdragsportefølje og struktur i forhold 
til det som er vedtatt i forbindelse med behandling av 
langtidsplanen. Det foregår imidlertid en rivende utvik-
ling innenfor teknologi til vakthold og sikring. Dersom det 
innføres moderne overvåknings- og sikkerhetssystemer, 
vurderes det derfor som mulig å styrke evnen til å løse 
tildelte oppdrag.

Hærens hovedinnretning og struktur
Hærens struktur er gjennom de siste 25 årene redusert 
fra å være en stor mobiliseringshær som del av invasjons-
forsvaret, til en liten spesialisert styrke som en del av 
innsatsforsvaret. Den aktuelle sikkerhetspolitiske situa-
sjonen krever imidlertid mer fokus på forsvaret av Norge.

Med bakgrunn i den anbefalte konseptuelle tilnærming-
en er det naturlig at Hærens hovedinnretning fortsetter 
å være basert på mekaniserte styrker bygget opp rundt 
den nylig anskaffede og oppgraderte kampvognflåten 
(Combat Vehicle 90 – CV90). Spill- og simuleringer viser at 
én mekanisert brigade utgjør et marginalt volum, men 
at en økning i bredden av kapasiteter vil kunne sette en 
motstander i flere dilemmaer. Landmaktutredningen 
vurderer derfor at den allerede igangsatte oppgrader-
ingen av Brigade Nord bør videreføres. Muligheten for 
tre like og robuste mekaniserte infanteribataljoner med 
organisk taktisk støtte og logistikk vurderes. Brigade Nord 
bør moderniseres i tråd med den teknologiske utvikling-
en, og alle strukturer organiseres slik at de er skalerbare 
dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen krever det og 
de økonomiske rammene muliggjør det. En slik organiser-
ing av Hæren er etter landmaktutredningens vurdering 
i tråd med NATOs styrkemål for den norske landmakten.

Luftvern, langtrekkende presisjonsild og artilleri
Det er vedtatt å styrke Hæren med kampluftvern i perio-
den 2018–2021. Kampluftvernet skal gi beskyttelse mot 
trusler fra luften og bidra til større operasjonsfrihet for 
Brigade Nords avdelinger. Landmaktutredningen har 
gjennom spill og analyser funnet at behovet for luftvern-
dekning over egne styrker er stort, og at den vedtatte 
anskaffelsen i noen situasjoner kan være marginal. For 
ytterligere å øke avdelingenes evne til overlevelse og 
utholdenhet vurderer landmaktutredningen at det bør 
åpnes for å anskaffe ytterligere luftvern. 

Dagens landmakt mangler kapasitet til langtrekken-
de presisjonsild, en kapasitet som kan dekke et stort 
område og er en vesentlig trussel for en motstander. 
Landmaktutredningen har gjennom spill og simulering-
er vurdert både langtrekkende rakettartilleri og høy-
presisjonsmissiler. Disse vurderingene tilsier at langtrek-
kende høypresisjonsmissiler er den kapasiteten som i 
størst grad øker utfordringene for en motstander. Det 
er landmaktutredningens vurdering at en slik kapasitet 
i landmakten vil øke handlefriheten betydelig for den 
landtaktiske sjefen. Videre vil dette tilføre landmakten 
bedre evne til å bidra i fellesoperasjoner. Landmakt-
utredningen mener derfor at det bør vurderes å anskaffe 
langtrekkende høypresisjonsmissiler til landmakten.

Spillene og simuleringene landmaktutredningen har 
gjennomført viser at rørartilleriet er en svært viktig taps-
påfører i en landstrid. Det utvikles stadig nye og avanserte 
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M109 artilleriskyts under brigadeøvelsen i Finnmark i 2016.

Skyteøvelse med MLRS-vogn på Hjerkinn skytefelt i 1998.
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Sivilit innleid helikopter øver med Forsvaret under øvelse Joint Viking 2017.

Kommando- og kontrollinformasjonssystem.
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ammunisjonstyper som gjør rørartilleriet fremtidsrettet. 
På bakgrunn av dette vurderes det som nødvendig å an-
skaffe moderne rørartilleri som erstatning for nåværende 
M109. Dette vil ivareta behovet for taktisk ildstøtte til 
manøverstyrkene. Landmaktutredningen vurderer derfor 
at det pågående artilleriprosjektet bør videreføres, og om 
mulig forseres. Landmaktutredningen har videre kom-
met frem til at rakettartilleri med blant annet kapasitet til 
å legge fjernleverte minefelt vil kunne øke kampkraften. 
Selv om Forsvaret har slike våpensystemer på lager, vil det 
være nødvendig å gjennomføre en teknisk oppgradering 
av disse og det vil likeledes være nødvendig å anskaffe 
ny ammunisjon. Landmaktutredningen har foreløpig 
ikke funnet rom til å prioritere dette. Disse kapasitetene 
vurderes i det videre arbeidet før anbefalingene er klare.

Stridsvogn
Spørsmålet om stridsvogner har vært gjenstand for 
grundige og krevende vurderinger i landmaktutred-
ningen. Så lenge våre sannsynlige motstandere utvikler 
og satser på moderne stridsvogner, må vi selv ha evne 
til å bekjempe disse. På tross av at artilleri og annen 
langtrekkende ild er den viktigste tapspåføreren i en 
landstrid, viser spill og simuleringer at styrkene før eller 
senere kommer i strid på korte avstander. En av de få 
effektive måtene å bekjempe fiendtlige stridsvogner 
med aktive beskyttelsessystemer er med direkteskyt-
ende stridsvognkanoner.

Landmaktutredningen vurderer derfor at stridsvogn-
kapasiteten er relevant som en siste skanse i forsvaret og 
som et offensivt element i den mekaniserte strukturen. 
Dagens stridsvogner fra 1980-tallet er i ferd med å gå 
ut på levetiden. Det pågående prosjektet for å oppgra-
dere vognene vurderes ikke å tilfredsstille kravene til en 
moderne stridsvogn. De vil fortsatt ha kritiske mangler 
i beskyttelsen, og utviklingspotensialet vurderes som 
lite. En oppgradering av disse vil trolig innebære et 
behov for å re-anskaffe helt nye stridsvogner innenfor 
planperioden. Prosjektet vurderes derfor av landmakt-
utredningen til å hverken være teknisk fremtidsrettet 
eller økonomisk forsvarlig i et langsiktig perspektiv. 

Landmaktutredningen har vurdert to ulike alternativer. 
Det ene alternativet er å erstatte dagens stridsvogner 
med en moderne vogn av samme klasse. En slik opp-
gradering vil bygge på kjent teknologi og gi meget god 
beskyttelse. På den annen side er den stadig økende 
vekten på moderne stridsvogner en stor utfordring, 
både når det gjelder strategisk og taktisk mobilitet.

Det andre alternativet er å anskaffe en lettere strids-
vogn med 120 mm kanon i et ubemannet tårn, en såkalt 
panserjager. Det er i dag utviklingsprosjekter både i USA 
og Norge for å utvikle lettere vogner. Vektreduksjonen 
oppnås hovedsakelig gjennom tynnere pansring, og 

beskyttelsesnivået på en slik vogn må derfor sikres 
gjennom aktive beskyttelsessystemer. Det forventes 
en rivende utvikling utover på 2020-tallet innen data-
assistert og automatisert måloppdagelse i takt med 
at det utvikles nye sensortyper, nettverksintegrering 
mot eksterne sensorer og avanserte systemer for bilde-
analyse. Koblet mot delvis eller helt automatiserte mål-
bekjempelsessystemer er det trolig bare et spørsmål 
om tid før stridsvogner med bemannede tårn vil tape 
en duellstrid mot panserjagere med ubemannede og 
automatiserte tårn.

Lettere vogner vil også ha et betydelig lavere drivstoff-
forbruk og dermed lengre rekkevidde. Forutsatt at en slik 
kapasitet kan utvikles på et CV90 chassis, vil man også 
kunne oppnå fordeler ved å operere med en enhets-
plattform i Hæren.

Landmaktutredningen vurderer at en panserjager 
med et ubemannet 120 mm tårn vil være et mer frem-
tidsrettet valg enn en konvensjonell stridsvogn. Det 
endelige valget mellom disse alternativene anbefales 
tatt som del av et ordinært anskaffelsesløp. Frem til en 
ny stridsvogn- eller panserjagerkapasitet er på plass, 
bør den eksisterende stridsvognparken videreføres.

Helikopter
Forsvarets helikopterstudie fra 2015 konkluderte med 
at det er behov for totalt 15 middels tunge transport-
helikoptre for å kunne fylle landmaktens behov for 
helikopterstøtte. Oppgavene for disse helikoptrene vil 
være logistisk understøttelse, evakuering av sårede samt 
innsetning og uttrekning av sensorer, kommando- og 
kontrollnoder og manøverstyrker på inntil 150 personer i 
ett løft. Landmaktutredningen vurderer at den foreslåtte 
konseptuelle og strukturelle endringen i landmaktens 
innretning vil redusere behovet. I den vurderte struk-
turen er eksempelvis den lette bataljonen i brigaden 
erstattet av en mekanisert bataljon, og slike avdelinger 
utnytter ikke sitt potensial dersom de settes inn luft-
mobilt. Videre er luftmobile operasjoner meget sårbare 
i områder med høy lufttrussel. Gitt at kostnaden for 
anskaffelsen av en slik kapasitet er estimert i størrelses-
orden seks milliarder kroner, er det landmaktutredning-
ens vurdering at det ikke er rom for å prioritere dette. 
Selv med en vesentlig reduksjon av ambisjonsnivået eller 
kostnad, ville dette gå utover andre helt nødvendige 
kapasiteter som for eksempel rørartilleri, stridsvogner, 
luftvern eller langtrekkende presisjonsild. Landmakt-
utredningen vurderer derfor at landmaktens behov for 
helikopterstøtte bør dekkes i en kombinasjon av den 
eksisterende helikopterflåten i Forsvaret, samt innleie 
og rekvisisjon av sivile helikoptre. Totalt sett vurderer 
landmaktutredningen at dette gir en større tilgjengelig-
het enn med dagens praksis.
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INFORMASJONSSYSTEMER

Landmaktutredningen vurderer at dagens kommunika-
sjonsinfrastruktur ikke har de nødvendige egenskapene 
for å understøtte fremtidens landmakt. Landmakten skal 
i større grad være forberedt på å operere i Finnmark, og 
et større fokus på ISTAR-enheter og langtrekkende ild 
stiller større krav til kommunikasjonsinfrastrukturen. 

Den teknologiske utviklingen går hurtig fremover, og 
det er dermed vanskelig å forutse hva som er militær 
anvendelig teknologi i perioden frem mot 2034. Det 
er derfor viktig at man kontinuerlig utvikler og imple-
menterer ny teknologi.

Landmaktutredningen vurderer at fremtidens kom-
munikasjonsinfrastruktur må ha evne til å understøtte 
landmakten i fellesoperasjoner – både nasjonalt og in-
ternasjonalt. Kommando- og kontrollinformasjonssyste-
mene må kunne benyttes av avdelinger som forflytter 
seg raskt over store avstander, opererer i ulike opera-
sjonsmiljøer og i møte med ulike motstandere. Dette 
krever at systemene er robuste, har høy dekning, stor 
fleksibilitet, lav signatur og tilstrekkelig overføringska-

pasitet. Disse kravene fordrer flere ulike tekniske syste-
mer med forskjellige egenskaper: Satellittkapasitet som 
fungerer i nordområdene, luftbårent nettverk, mobile 
bakkebaserte løsninger og den stasjonære delen av 
Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur. Strukturen 
bør bestå av en blanding av militære kapasiteter og 
utnyttelse av sivile kommunikasjonstjenester.

LOKALISERING

Det er så langt ingen av landmaktutredningens vurder-
inger som tilsier nedleggelse av baser eller leire, men 
aktiviteten i enkelte leire kan endre karakter som følge 
av mulige endringer i Hærens utdanningsordning og 
oppfyllingsgraden av personell i de ulike avdelingene. 
Landmaktutredningens vurdering er at det landmilitære 
tyngdepunktet bør flyttes ytterligere mot nord – og 
spesielt til Finnmark.

Den begrensede infrastrukturen i Finnmark medfører 
en rekke utfordringer for gjennomføring av militære ope-
rasjoner. Spesielt kan det være utfordrende å fremføre 
styrker raskt nok i en krisesituasjon. For å hindre at en 
motstander enkelt sikrer seg kritisk infrastruktur ved et 

Stridstrenbataljonen frakter feltsykehus under øvelse Joint Viking 2015. 
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strategisk overfall, vurderes det å øke andelen stående 
militære styrker i Finnmark. Den vedtatte styrkingen av 
Grensevakten med et jegerkompani bør derfor gjen-
nomføres som planlagt. Utdanningskompaniet på Høy-
buktmoen bør imidlertid flyttes bort fra grenseområdet 
og samordnes med annen rekrutt- og fagutdanning i 
Hæren. Videre vurderer landmaktutredningen at det 
bør etableres en kavaleribataljon med taktiske støt-
teelementer og logistikk ved Garnisonen i Porsanger. 
Kavaleribataljonen bør bestå av både mekaniserte og 
lette enheter og være innrettet for å kunne gjennomføre 
overvåkning, rekognosering og ildledelse. Denne styr-
ken vil ha kort reaksjonstid og bidra til en avskrekkende 
effekt, samtidig som den med sine avanserte sensorer 
vil kunne lede ild fra langtrekkende presisjonsvåpen. 
Videre arbeider landmaktutredningen med forslag til 
én integrert ledelse for Hær- og Heimevernstyrker Finn-
mark: Finnmark landforsvar. Disse grepene vil imidlertid 
kreve investeringer i infrastruktur siden vedlikehold av 
den eksisterende infrastrukturen ved Garnisonen i Por-
sanger ikke har vært prioritert gjennom de siste 20 årene.

LOGISTIKK

Landmaktutredningen vurderer at prinsippene i Heime-
vernets logistikkonsept bør være en rettesnor for utvik-
lingen av et logistikkonsept for hele landmakten. Dette 
innebærer sentral lagring og forvaltning av militære 
forsyninger, samt utstrakt bruk av sivile leverandører 
av logistikk. Forsyningene distribueres av ulike militære 
og sivile leverandører direkte til et forsyningspunkt som 
ligger like bak avdelingene i felt. For å opprettholde 
forsyningssikkerheten til styrker som opererer langt 
unna de sentrale logistikkbasene, må det legges opp 
flere mindre flyttbare buffere i forsyningsnettverket. 
Disse håndteres utenfor landmakten.

Dette innebærer at de militære logistikkressursene i 
større grad kan kraftsamles fremme ved manøveravde-
lingene, og at logistikkressursene på brigadenivå kan 
reduseres i tråd med dette. Siden landmakten ikke ope-
rerer med reservelagre av materiell, er det spesielt viktig 
for landmaktens logistikkressurser å ha kapasitet til å 
reparere ødelagt materiell. På denne måten kan man 
regenerere kampkraften i det materiellet man har. Den 
militære sanitetstjenesten kraftsamles også fremme 
ved manøveravdelingene og vektlegger livreddende 
førstehjelp og klargjøring for evakuering. Evakuering 
ut av stridssonen er et militært ansvar, men landmakten 
er ellers avhengig av det sivile helsevesenet. 

Det knytter seg særlige utfordringer til logistikken i 
Finnmark, og spesielt for jegerforband i utsatte områder. 
Forsyningskonseptet for jegeravdelingene bør derfor 
tilpasses dette. Det betyr robuste forhåndsplanlagte 

logistikkarrangementer. Dette kan eksempelvis være 
større militære beredskapslagre eller lagring i samarbeid 
med sivile leverandører. Det kan også være aktuelt 
med ytterligere bruk av forhåndsrekvirert materiell 
og infrastruktur.

ØKONOMI

Det vurderes så langt at den skisserte strukturen, med 
de grep som er angitt, vil holde seg innenfor tilgjeng-
elig planramme for landmakten sett over perioden 
2017–2034, jf. kap. 1. Det er mulig å reduserer driftsutgift-
ene ved å gjøre endringer i personellstrukturen, som 
deretter kan omsettes i en økt satsing på relevante og 
nødvendige kapasiteter. Det er et gjenstående arbeid 
med å kvalitetssikre implementeringsplanen, for å sikre 
at planlagt gjennomføring av tiltak er tilstrekkelig av-
stemt med de årlige planrammene.
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5 OPPSUMMERING
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annen måte enn dagens modell. 
Modernisering av landmakten og en 
økt operativ evne er mulig innenfor 
dagens økonomiske rammer. Dette vil 
imidlertid kreve strenge prioriteringer 
og at man må velge noe bort.
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A rbeidet i landmaktutredningen frem til nå viser 
at det er klare operative og teknologiske drivere 
bak behovet for å modernisere landmakten. 
Det er nødvendig å innrette landmakten til 

nye sikkerhetspolitiske rammebetingelser. En relevant 
landmakt skal utvikles innenfor de økonomiske rammene  
som ligger til grunn for langtidsplanen. 

Basert på de foregående vurderingene er landmakt-
utredningen av den oppfatning at det er mulig å moder-
nisere landmakten og øke den operative evnen innen-
for de gjeldende økonomiske rammene. Dette krever 
imidlertid en konseptuell endring i hvordan vi planleg-
ger og gjennomfører operasjoner, og ikke minst hvor-
dan vi utdanner og trener de operative styrkene. Det 
må prioriteres strengt for å holde seg innenfor rammen, 
og innføring av eventuelle nye kapasiteter betinger at 
noe annet må velges bort. Arbeidet så langt peker på 
en rekke dilemmaer som må vurderes nærmere. Det vil 
være nødvendig å foreta valg mellom ulike materielltyper 
og mellom å prioritere midlene til materiellinvesteringer 
eller til personellkostnader. Det vil også være nødvendig 
å vurdere ulike personellordninger.

Som liten nasjon vil det være det umulig for Norge å 
møte en militær utfordring med volum. Det får betyd-
ning for konseptuell tilnærming, organisering, materiell-
struktur og lokalisering. Med Norges demografiske og 
geografiske forutsetninger er det nødvendig å vurdere 
om høyteknologi på en del områder kan kompensere for 
lavt volum. I militær sammenheng er ofte kvantitet en 
kvalitet i seg selv. Det fremstår dermed som et dilemma 
å kunne øke kampkraften i landmaktens avdelinger og 
samtidig kunne beholde en tilstrekkelig størrelse og 
bredde på strukturen.

Landmaktutredningens vurderinger utgjør en helhet 
for hvordan den fremtidige landmakten bør innrettes. 
Således vil endringer på ett område få konsekvenser for 
andre områder. Det er landmaktutredningens vurdering 
at det mest avgjørende grep for å muliggjøre en moderni-
sering av landmakten er å redusere personellkostnadene.

Landmaktutredningens vurderinger baserer seg på 
grundige kostnadsberegninger for å holde landmakten 
innenfor den totale rammen for perioden. Det er priori-
tert å se på løsninger som gir strukturen en bredde som 
ikke har åpenbare mangler som kan utnyttes av en 

Samvirke mellom norske soldater fra 2. bataljon og amerikanske helikoptre under øvelse Saber Strike 2016.
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Øvelse i innsatsstyrke Archery. 
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«Det kreves en konseptuell 
endring av hvordan vi 
planlegger og gjennomfører 
landoperasjoner, og ikke minst 
hvordan vi utdanner og trener 
de operative styrkene.»

motstander. I alle vurderinger er det også vektlagt at de 
foreslåtte strukturene skal være skalerbare dersom den 
sikkerhetspolitiske situasjonen eller den økonomiske 
rammen skulle endres. Den vurderte strukturen har likevel 
noen svakheter, først og fremst knyttet til at volumet 
innenfor  de enkelte kapasitetene er lavt.

Til tross for at en modernisering av landmakten alle-
rede er i gang, først og fremst synliggjort ved tilføring 
av 144 nye eller moderniserte kampvogner, vil den fort-
satte moderniseringen måtte pågå gjennom de neste 
10 til 15 årene. 

Formålet med denne statusrapporten er å gi offentlig-
heten et godt grunnlag for den videre offentlige debatten 
samt å gi så mye innsyn i arbeidet som mulig. Landmakt-
utredningen har søkt å synliggjøre hvilke dilemmaer og 
problemstillinger som vurderes og drøfte ulike løsninger. 
Det er viktige valg som skal tas, og dette kan gi krevende 
diskusjoner innenfor flere områder. 

Arbeidet pågår videre over sommeren, og regjeringen 
vil deretter legge frem resultatet av dette arbeidet i en 
egen landmaktproposisjon samtidig med budsjettet 
til høsten.

Naval Strike Missile fra Kongsberg i polsk landbasert utgave. 
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