NORGE MÅ FORSVARES
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OG MILITÆRT TROVERDIG TERSKELBYGGING – MED

NASJONAL EVNE TIL Å BEROLIGE
ALLIERT EVNE TIL Å AVSKREKKE

FORSVARET MÅ FORSTERKES
STORTINGET MÅ SIKRE STYRKET FORSVARSEVNE.
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LANDMAKT MÅ PRIORITERES
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NORGE MÅ INVESTERE 2 % AV BNP I FORSVAR.
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Troms-dokumentet 2: NASJONAL LANDMAKT er et militærfaglig forankret, politisk innspill til den pågående prosessen
for utvikling av norsk landmakt og norske landstridskrefter,
som en komplettering av Langtidsplanen for forsvarssektoren
som ble vedtatt av Stortinget i november 2016 – uten
landmaktdimensjonen på plass.
Dette dokumentet bygger på Troms-dokumentet som
ble framlagt i august 2016, og tar Stortingets vedtak høsten 2016
til etterretning. Troms-dokumentet 2 har som formål å bidra til
en opplyst og konstruktiv debatt om en nødvendig styrking av
landsdekkende landstyrker, framfor alt ved å gjenreise Hæren
og videreutvikle Heimevernet innenfor et nasjonalt balansert
og alliansetilpasset forsvar – med tyngdepunkt i nord.
Troms-dokumentet 2 er utgitt som et omforent innspill
fra politikerne som har underskrevet forordet, i deres
respektive kapasitet.

Strategi

For detaljerte anbefalinger, se side 33, 39, 41, 43, 44, 54
og 59 – og prioriteringer på omslagets innside bak.

Troms-dokumentet skisserer mulige veivalg for utvikling og
anvendelse av norsk landmakt, og antyder mulig framtidig
organisering av landstyrkene – for økt kampkraft og bærekraft.
Dokumentets oppgave er ikke å angi detaljerte løsninger, men å
peke på muligheter – og invitere til debatt. Dokumentet har heller
ikke tilgang på detaljert, herunder gradert, informasjon, og må
således holde seg på et i hovedsak prinsipielt nivå.

TROMS-DOKUMENTET 2 – TESER

LANDMAKT I NORD.
Tre teser fra Troms

Hva må grunnlaget – de politiske og militære premissene
– for de norske landstyrkenes videre utvikling være?

1
BEROLIGELSE MÅ STYRE
Forsvaret av Norge må bygge på nasjonal beroligelse og alliert avskrekking.
Beroligelse skapes med tillitvekkende tilstedeværelse og troverdig terskelbygging

I NORDOMRÅDENE.

BEROLIGELSE MÅ SKAPES I NORD.

2
BEREDSKAPEN MÅ STYRKES
Forsvar mot ulike trusler må sikres med forsterket, modernisert beredskap.
Beredskap for beroligelse skapes gjennom en større og mer fleksibel struktur

I LANDSTYRKENE.

BEREDSKAPEN MÅ VIRKE I NORD.

3
LANDMAKT MÅ PRIORITERES
Forsvaret må være balansert – og da må norsk landmakt styrkes vesentlig.
Landstridskreftene har en nøkkelrolle i hele konfliktspekteret, for å kunne forsvare

I NORGE.

LANDMAKT PRODUSERES BEST I NORD.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

1

TROMS-DOKUMENTET 2 – MÅL

LANDSTYRKER I NORD.
Tre mål fra Troms

Hva er hensikten med dette landmaktdokumentet fra nord;
hva er formålet – og hva er forutsetningene for å lykkes?

1
BIDRA TIL Å SIKRE FORSVARSEVNEN.
Forsvaret må løse oppdrag i fred, krise og krig.
Norge må ha et balansert, folkeforankret forsvar.
LANDMAKT MÅ AVSKREKKE OG BEROLIGE.

2
BIDRA TIL Å FORSTERKE FORSVARET.
Forsvaret må styrkes; økonomisk og operativt.
2 % av BNP til forsvar er nødvendig – og mulig.
LANDSTYRKENE MÅ UTVIKLES OG STYRKES.

3
BIDRA TIL STYRKET NORSK LANDMAKT.
Landstyrker er kjernen i ethvert militært forsvar.
Norges fleksible landstridsevne må forsterkes.
LANDSTRIDSKREFTENE MÅ NÅ PRIORITERES.

2

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

TROMS-DOKUMENTET 2 – DOKUMENTET

FORORD
Troms-dokumentet 2: NASJONAL LANDMAKT er et bidrag til
en høyst påkrevd politisk debatt: Hvilket militært forsvar Norge
trenger, og hvilken landmakt som må inngå i et sterkt, balansert
forsvar. Dokumentet påpeker det åpenbare: Forsvaret må styrkes,
og landstyrkene må forsterkes. Sterk landmakt gir et balansert
politisk signal: om evne og vilje, om avskrekking og beroligelse.

Troms-dokumentet 2 er et nasjonalt forsvarspolitisk innspill fra
nord, fra Forsvarets operative tyngdepunkt. Det forholder seg
til politiske realiteter og økonomisk realisme, men utfordrer
samtidig tankesett og oppfordrer til nødvendig nytenking. Vi må
finne nye løsninger – bygd på det vi har. Vi må evne å få størst
mulig forsvarsevne ut av det som virker. I sør og i nord.

Troms-dokumentet 2 bygger på Troms-dokumentet fra august
2016; vårt innspill i langtidsplan-debatten. Da forelå en
anbefaling fra Forsvarssjefen og et forslag fra regjeringa. Det
første med en klar linje for landstyrkene; det siste uten disse.
Regjeringas landmaktutredning har antydet løsninger.
Vi forholder oss til disse når vi her fremmer vårt syn på
hva Norge trenger av landmakt.

Troms-dokumentet 2 er en vurdering av utfordringer og
påpeking av muligheter. En anvisning av mulige veier å
gå for utvikling av norsk landmakt. Vi synliggjør hvorfor
Norge trenger sterke landstyrker som kjernen i et balansert,
folkeforankret og alliansetilpasset nasjonalt forsvar, med
landmakt for fred, krise og krig: Landsdekkende landstyrker
med nødvendig tyngde i nord.
BARDUFOSS, FINNSNES, HARSTAD,
SETERMOEN, SØRREISA, TROMSØ
18.08.2017

WILLY ØRNEBAKK

Leder, Troms fylkesråd, (V, KRF, SP og AP)

TORALF HEIMDAL (SP)
Ordfører, Bardu kommune

MARIANNE BREMNES (A)
Ordfører, Harstad kommune

GEIR INGE SIVERTSEN (H)
Leder, Midt-Troms regionråd

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

NILS FOSHAUG (A)

Ordfører, Målselv kommune

JAN-EIRIK NORDAHL (A)
Ordfører, Sørreisa kommune

DAG SIGURD BRUSTIND (H)
Leder, Sør-Troms regionråd
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TROMS-DOKUMENTET 2 – KORTVERSJON

KONKLUSJONER. ANBEFALINGER.
Troms-dokumentet 2: NASJONAL LANDMAKT er et politisk bidrag i forsvarsdebatten,
med belysning av aktuelle, reelle veivalg. De politiske prioriteringene må Stortinget ta
ansvar for. De militære løsningene må Forsvarssjefen utvirke.

Noen konklusjoner

Noen anbefalinger

TRUSSELEN om militær konflikt i Norge vil mer sannsynlig

BEREDSKAPEN til landstyrkene – og evnen til forsvar av

bestå av sammenstøt i havområdene eller hybridangrep i
landdomenet enn et konvensjonelt angrep og territoriell
annektering. Norske myndigheter anser ikke Russland for
å være en direkte militær trussel. Men Norge og Russland
kan komme i konflikt, også med militære midler – og med
størst sannsynligheten i Nordområdene.

Norge – styrkes gjennom å forsterke den landmilitære
strukturen generelt, og Hæren spesielt. En ny hærstruktur
basert på behovet for fleksibel evne til så vel umiddelbar
reaksjon som utholdenhet ved forsterkning og oppfølging,
fra en styrket reserve, vil samtidig muliggjøre ambisjonen
om å kunne sette opp en brigaderamme nummer to.

AMBISJONEN for norsk militærmakt, og dermed

REAKSJONSEVNEN styrkes ved en tilstrekkelig oppsatt

landstyrkene, er å påvirke politiske utfordringer ved å
løse oppdrag hver dag. Forsvarets krevende sett med
oppgaver inkluderer høyintensitets operasjoner. Dette
er dimensjonerende for Hærens struktur og stridsevne.
Samtidig er det nødvendig nasjonalt – alene – å kunne
håndtere lavintensitets situasjoner. Her er Heimevernet
sentralt.

struktur, hvor enkelte elementer har høy beredskap for
å sikre rask innsetting; resten har riktig reaksjonsevne.
Dette gjelder innsats i hele landet, med særlig vekt på
Finnmark – med styrket tilstedeværelse ut over den
foreslåtte kavaleribataljonen på GP. Telemark bataljon må
opprettholdes fullt oppsatt, også for hurtig internasjonal
innsats.

BEROLIGELSE er vesentlig i norsk sikkerhets- og

KAMPKRAFTEN styrkes først og fremst ved en kraft-

forsvarspolitikk, avbalansert mot avskrekking – som et
fundament for nødvendig politisk dialog. Dette fordrer
evne til beredskap; til å reagere raskt – og å holde ut.
Totalberedskapen i Norge er sterkt svekket; det samme
er den militære – den operative – evnen. Et troverdig
terskelforsvar – med tilstedeværelse i nord – må ha evne
til utholdenhet.

samling rundt manøversystemene, med tre oppsatte
bataljonsstridsgrupper, som gir kampkraft. Prosjekterte
materiellinvesteringer gjennomføres uten opphold, og
forseres så langt mulig; senest per 2024. Dette inkluderer
rør- og rakettartilleri, mer kampluftvern og forsterket
stridsvognkapasitet. Langtrekkende missiler leveres fra
sjø- og luftstyrker.

STRUKTUREN på det fellesoperative og alliansetilpassede

MOBILITETEN styrkes først og fremst på det taktiske

forsvaret må være balansert – og finansiert. Dagens forsvar
er ikke tilstrekkelig balansert så lenge landstyrkene er
underfinansiert, Hæren har ikke den nødvendige dybde,
og HV er underbemannet. Vedtatte (men utsatte) og
antydede materiellinvesteringer må framskyndes mest
mulig for at Norge snarest skal ha nødvendig landmakt.

nivået, gjennom en fleksibel struktur med evne til rask å
stille og forflytte relevante, oppdragstilpassede styrker.
Dette inkluderer evne til luftmobile operasjoner fra
339 skvadron, med helikoptre underlagt Sjef Hæren.
Det er også behov for å styrke mobiliteten med andre
befordringsmidler, inklusive spesifikke behov for
Heimevernets innsatsstyrker.

KOSTNADEN ved en adekvat nasjonal forsvarsevne for
en småstat i et strategisk viktig Arktis er stor. Forsvaret
har vært underfinansiert i en årrekke, og er det fortsatt.
For å reetablere nødvendig forsvarsevne generelt og
gjenoppbygge norsk landmakt spesielt, må de økonomiske
rammene økes. På vei mot, og innenfor en ramme
på minimum to prosent av BNP, må forsterking av
landstyrkene prioriteres.

Se utdypinger, side 30–44

4

UTHOLDENHETEN styrkes først og fremst ved at en
fortsatt reduksjon av oppsatte avdelinger erstattes av en
personellmessig styrking – både i Hæren og HV. Hærens
foreslåtte tre manøverbataljoner må alle være fullt oppsatt,
samtidig som hærreserven styrkes. HVs personellstyrke
må opp på rundt 60 000. De mobiliserbare, aktiviserbare,
landstyrkene bør ikke være på under 100 000 soldater.

Se konkretiseringer, side 44, 54, 59

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

LANDMAKT – GRUNNLAG

FAKTA. FAKTORER.
Troms-dokumentet 2: NASJONAL LANDMAKT legger et sett grunnleggende fakta
så vel som andre faktorer – ikke minst politiske premisser – til grunn for vurderinger og
påpekinger, veivalg og anbefalinger.

Fakta som grunnlag

Faktorer som premiss

FAKTISKE FORHOLD

OMRÅDENE I NORD

• Norge har ansvar for egen sikkerhet og eget forsvar,
innenfor det solidariske NATO-partnerskapet.

• Norge har et stort territorium å holde kontroll over – og
om nødvendig å forsvare; også et krevende landområde.

• Norge har et utstrakt territorium og en sammensatt
topografi, som inkluderer hav og kyst, innland og fjell.

• Norge har en svært sentral posisjon, geografisk og
politisk, i de globalt strategisk viktige Nordområdene.

POLITISKE SPØRSMÅL
• Nordområdene har utenriks- og sikkerhetspolitisk
høyeste prioritet nasjonalt, for stabilitet og samarbeid
i Arktis.
• Forsvaret har en defensiv funksjon, for avskrekking og
beroligelse – og med evne til å føre høyintensitets strid.
• Alliansetilknytningen er fundamentet for norsk
sikkerhet, og forsvar av Norge forutsetter alliert
forsterkning.
• Forsvaret bygger på allmenn verneplikt, som også sikrer
forankring i befolkninga – og bidrar til forsvarsvilje.

FORSVARET – I NORGE OG NORD
• Forsvaret må kunne håndtere situasjoner i hele spekteret
fred–krise–krig, hjemme og ute, og i alle domener.
• Hele forsvaret må kunne settes inn i – og forsvare
hele – landet; forsvaret av Nordområdene må være
dimensjonerende
• Forsvaret er i for stor grad bygd ned fra slutten av
1990-tallet; dette gjelder i særlig stor grad landstyrkene.
• Forsvaret, og særlig landstyrkene, må ha tyngdepunktet i
Nord-Norge; Norge kan forsvares best i og fra nord.

ØKONOMISKE SPØRSMÅL

FORSVARSANLEGG I NORD

• Norge har tilsluttet seg NATO-målet om 2 % av BNP til
forsvar innen 2024; programfestet av flere partier.

• Samfunnet har investert enorme summer i forsvarsinfrastruktur i Nord-Norge; som må utnyttes best mulig.

• Norge har i 2016–17 et forsvarsbudsjett tilsvarende ca. 1,5 %
av BNP; differansen til 2,0 % utgjør ca. 17 mrd. kroner.

• Samfunnet må bygge ut det landbaserte forsvaret med
utspring i de etablerte forsvarskompleksene i nord.

MILITÆRE SPØRSMÅL

LANDMAKT – I NORGE OG NORD

• Norge skal ha et integrert forsvar med balanserte kapasiteter,
som grunnlag for fellesoperasjoner og samvirke med allierte.

• Landmakt er essensielt i ethvert militært forsvar, og helt
nødvendig for at Forsvaret skal være balansert.

• Landmakt er en helt avgjørende del av et nasjonalt forsvar;
landstyrkene må være landsdekkende og balanserte.

• Landmakt er i en småstat som Norge per definisjon
defensiv, og virker beroligende så vel som avskrekkende.

• Småstaten Norge grenser til stormakten Russland, og dens
militærstrategisk viktige baser på Kola-halvøya, i nord.

• Landstyrkene må forsterkes, og styrkes særlig i Troms+,
med personell og materiell, og dedikert helikopterstøtte.

• Forsvaret må etablere en troverdig terskel i Finnmark, der
tilstedeværende landstyrker er et avgjørende element.

• Landstridskreftene må få økt operativ evne gjennom en
gjenoppbygd hær og et landsdekkende heimevern.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT
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TRUSLER – TRYGGHET

TRUSSELBILDET
– sett fra nord
TRUSLER: Forsvaret er det tyngste virkemiddel staten har for

Arktisk
opprustning
Russland ruster opp – også i Arktis.
Og landet legger ikke skjul på det.
Tvert imot, å vise fram sine nye
militære baser og avdelinger i Arktis
er en bevisst politisk handling: en
synliggjort vilje til å satse i nord.
Arktis er en politisk, økonomisk og
militær hovedprioritet for Russland.
Den russiske Arktis-strategien legger
vekt på at dette skal være en sone
med fred og stabilitet. Samtidig har
Russland styrket evnen til å operere
militært her. Tyngdepunktet ligger i
Nordflåten, som forsterkes. En arktisk
kommando ble opprettet i 2014, og
en brigade er flyttet nær den norske
og finske grensa – som en av flere
arktiske brigader.
Oppbyggingen skjer både på Kola
og lenger øst, bl.a. med flyplasser og
strategisk luftvern. Dette inkluderer
missilsystemet S–400 med en
rekkevidde fra Murmansk til Alta; det
nye S–500 vil rekke Bardufoss. Like
fullt: Det russiske forsvaret er NATOs
samlede styrke langt underlegent.
Men Norges forsvar klart overlegent.

å løse sin viktigste oppgave: å skape sikkerhet og trygghet.
Samfunnet står overfor sammensatte trusler. Forsvaret må evne
å møte de mest alvorlige, de militære, og bidra til å håndtere
andre. Trusselbildet er avgjørende for hva slags forsvar – og
hvilken landmakt – vi må ha.
ALLE DOMENER: Truslene finnes i alle

NORDOMRÅDENE: Norske myndigheter,

domener. Mest åpenbart vil vi kunne bli
rammet i land-domenet – der folk bor,
institusjoner finnes, territorium holdes. Vi
kan også bli utfordret til sjøs og angrepet
i lufta; anslag kan skje i cyberrommet.
Truslene opptrer i ulike former, og kan
materialisere seg i og fra flere domener
samtidig, også i form av såkalte hybride
angrep. Ulike aktører, statlige og ikkestatlige, representerer reelle eller
potensielle trusler. De kan være rettet mot
staten Norge eller mer avgrensede mål;
på norsk territorium eller mot norske
interesser i utlandet.

langt på vei støttet av akademiske miljøer
både nasjonalt og internasjonalt, anser
ikke potensialet for militær konflikt i
Nordområdene som stor. Men det kan ikke
utelukkes. Diplomatiske kriser og politiske
konflikter kan oppstå knyttet til forvaltning
av naturressurser (fisk, energi og mineraler
på havbunnen) og over kontroll med
skipsleder (Nordøstpassasjen), samt
uoverensstemmelser omkring Svalbard.
Selv om konfliktpotensialet i dag anses som
lavt kan norske interesser komme under
press – fra flere hold og på ulikt
vis – framfor alt i Arktis.

ALLE LANDSDELER: Alle typer trusler

KOLAHALVØYA: Norske myndigheter,

kan i prinsippet ramme alle deler av
landet. Trusselbildet i nord preges av to
vesentlige særforhold: Nordområdene er
et strategisk viktig område – for flere stater
og av ulike årsaker. Russland og dets
militærstrategisk svært viktige område
på Kola grenser til Norge i nord. Begge
forhold inneholder potensial for kriser
og konflikter; også militære. Militære
anslag og kriminell terror kan ramme
alle deler av landet. Mest sannsynlig er
hybridanslag, cyberangrep, terror og
sammenstøt til havs. Faren for større
militær konflikt er størst i nord.

også her med utstrakt støtte i akademiske
og politiske miljøer, anser heller ikke at
Russland i dag representerer en direkte
militær trussel mot Norge. Russland har
imidlertid noen av sine viktigste strategiske
kapasiteter på Kola – nær norskegrensa.
For forsvaret av Russland er det nordlige
Norge et nærområde. Russland kan,
med sitt såkalte bastionforsvar, derfor
se seg tvunget til å ta kontroll over norsk
territorium, inklusive deler av Finnmark
og Troms. Hensikten vil primært være
å sikre adgang, særlig for sine ubåter, til
havområdene.

Troms-dokumentet 2 konsentrerer seg om militære trusler, og hvordan vi – særlig
med landmakt, i et balansert forsvar – skal møte sikkerhetspolitiske utfordringer,
inklusive mulige militære anslag. Samtidig er det gråsoner mellom militære og
ikke-militære trusler, hvor det også må brukes flere virkemidler. Til disse hører
sivile kriser, framfor alt naturkatastrofer, der Forsvaret skal støtte sivilsamfunnet.
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TRUSLER – TRYGGHET

Sikkerhet i nordområdene.
Sammensatte trusler
Svalbard

Romdomenet

Det russiske
bastionforsvaret

Kolahalvøya

Krig

Jan Mayen

Militære trusler

Ikke-militære trusler

Nordområdene

Terror/
Totalberedskap
kriminalitet

Krise

Ulykker/
katastrofer

Fred

Totalforsvar

Russland
Konvensjonelle
militære trusler
inkl. territoriell
annektering
Artikkel 5
Ikke-konvensjonelle
militære trusler,
særlig hybrid-angrep

Havdomenet
Kystdomenet

Norge

Cyber-domenet

Landdomenet

Figuren viser at trusler mot sikkerhet og trygghet finnes i alle
domener – og kan ramme hele landet (samt norske interesser
ute). Vi må evne å beskytte oss mot – og håndtere – både
naturskapte og menneskeskapte hendelser der de skjer; enten
de er av militær eller ikke-militær art, eller befinner seg i en
gråsone: som terroranslag og cyberangrep.
Kartet viser at trusler i Nordområdene – og dermed i NordNorge – må være dimensjonerende for innrettinga av Forsvaret
generelt og tilstedeværelsen av landstyrkene spesielt. Dels som
en krigsforebyggende terskel som også skal berolige Russland;
dels for å markere vilje og vise evne til å hevde norsk suverenitet
og forsvare norske interesser.
Det russiske bastionforsvaret vil kunne aktiveres hvis og når
Russland føler sine strategiske interesser truet. Det nordligste
Norge er da definert som russisk nærområde – som Russland
må ha kontroll med, og i verste fall ta, kontroll over.

DET KJENTE: Situasjonen i Nordområdene

DET UKJENTE: Truslene i nord er

og forholdet til Russland er fortsatt
styrende for norsk forsvarspolitikk og
dimensjonerende for Forsvarets innretting
– mer enn på mange år. Nordområdene
er politisk og militært prioritert, selv om
sjø- og luftstridskreftenes hovedbaser og
ledelse er lagt til Sørområdene. Konflikter
i nord fryktes særlig knyttet til økonomiske
interesser, med kontroll over ressurser i
havet og sjøruter for handel. Situasjonen
i nord er ikke avgjørende annerledes enn
under Den kalde krigen: Det kan oppstå
bilaterale kriser og flernasjonale konflikter
– også i norsk territorium.

i prinsippet kjent; det samme er
kapasiteten til Russland, som har rustet
opp og vist vilje til maktbruk i Georgia,
Ukraina og Syria. Mens evnen er kjent,
har viljen overrasket – ikke minst i
Ukraina, der også midlene tok mange
på senga: En hybrid krigføring med
påfølgende annektering av en annen stats
territorium. Cyberangrep mot Estland og
påstått hacking av valgkamper er andre,
og nye, angrepsmåter. Forsvarsekspertise
forutså ikke Berlin-murens fall, Den
arabiske våren eller IS. Nye situasjoner og
utfordringer vil fortsatt dukke opp.

Hybrid
krigføring
Russland har brukt hybrid krigføring i
Ukraina. Flere land vil kunne ta i bruk
sammensatte (militære og andre)
virkemidler for å nå sine mål. Trusselen
om hybride anslag er også høyst reell
i Norge.
Hybrid krigføring er ikke nytt, men
har kommet mer i fokus særlig etter
krigen i Ukraina og med økt sårbarhet
i cyberdomenet. Hybride operasjoner
er fleksible og kan anta ulike former,
og rettes inn hvor som helst, når
som helst. De kjennetegnes av at
virkemidler blandes, og at – særlig i
en første fase – det tradisjonelle skillet
mellom fred og krig, sivilt og militært,
viskes ut.
Hybride anslag kan også ramme
Norge. De kan starte med desinformasjon, fortsette med infiltrasjon
av uidentifisert, sivilkledd personell
– og ende med væpnet, fremmed
kontroll over norske institusjoner eller
installasjoner – lokalt eller sentralt: et
fait accompli som er svært krevende
å håndtere.

Troms-dokumentet 2 tar utgangspunkt bl.a. i den åpne trusselvurderingen
til E-tjenesten, Stortingets fastsatte oppgaver for Forsvaret, så vel som
grunnleggende – og tidløse – behov for militært forsvar. Landstyrkene må
dimensjoneres både for sannsynlige scenarier og for det ukjente, og med tanke
på at det usannsynlige – det uventede – gjerne er det mest sannsynlige.
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AMBISJON – EVNE

AMBISJONSNIVÅET
– satt av Stortinget
EVNE: Forsvaret er et politisk virkemiddel, og det er politiske

9 hovedoppgaver;
7 dimensjonerende
Forsvarets hovedoppgaver er av
regjering og storting sammenfattet
som følger, med de sju første som
dimensjonerende:
1. Sikre troverdig avskrekking med
basis i NATOs kollektive forsvar
2. Forsvare Norge og allierte mot
alvorlige trusler, anslag og angrep,
innenfor rammen av NATOs
kollektive forsvar
3. Avverge og håndtere episoder
og sikkerhetspolitiske kriser med
nasjonale ressurser, herunder legge
til rette for alliert engasjement
4. Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom overvåking
og etterretning
5. Hevde norsk suverenitet og
suverene rettigheter
6. Ivareta myndighetsutøvelse på
avgrensede områder
7. Delta i flernasjonal krisehåndtering,
herunder fredsoperasjoner
8. Bidra til internasjonalt
samarbeid på det sikkerhets- og
forsvarspolitiske området
9. Bidra til ivaretakelse av
samfunnssikkerhet og andre
sentrale samfunnsoppgaver
Detaljering av hver oppgave finnes i
Prop. 151 S, på:
www.forsvarsdepartementet.no

myndigheter som fastsetter krav til hva det skal kunne gjøre.
Stortinget beslutter hvilke oppgaver Forsvaret skal løse, og
dermed også hvilken operativ evne det til enhver tid må – eller
i hvert fall: bør – ha. Dette gjelder Forsvaret som helhet, med
føringer for ulike elementer.
POLITISK BESLUTNING: Stortinget
fulgte regjeringas anbefaling om
prioritering og hovedoppgaver. Summen
av oppgaver etablerer en nasjonal
forsvarsambisjon. Den innebærer at
Forsvaret skal kunne løse oppgaver –
alene eller sammen med allierte – i hele
spekteret krise–konflikt–krig.
Tidligere hovedoppgaver
videreføres, dog med en omstridt
omformulering av den første – til ”Sikre
troverdig avskrekking med basis i
NATOs kollektive forsvar”, fra ”Utgjøre
en krigsforebyggende terskel med
basis i NATO-medlemskapet”. Mens
terskelforsvaret var det tydelige og bærende
konsept i forrige langtidsplan (Prop. 73 S),
og ligger bak Forsvarssjefens fagmilitære
råd (FMR), er begrepet borte i ny LTP
(Prop. 151 S). Dette er tolket som at denne
legger mer ensidig vekt på avskrekking,
på bekostning av en balanserende
beroligelse, og derved kan gi uttrykk for en
mer offensivt innrettet sikkerhetspolitikk.
Stortinget gjentar at militær tilstedeværelse – særlig i nord – er et vesentlig
virkemiddel, som demonstrerer politisk
vilje og militær evne til å forsvare landet.
Tilstedeværelsen skjer på flere vis, bl.a.
ved å løse fredstidsoppdrag og å styrkeprodusere der, samt gjennom alliert
aktivitet i landsdelen.

MILITÆR ANBEFALING: Forsvarssjefen
(FSJ) la høsten 2015 fram sine anbefalinger
i FMR, som dels er tatt til følge i regjeringas
LTP, deretter av Stortinget. FSJ la fem
dimensjonerende utfordringer, som stiller
krav til både kvalitet og kvantitet, til grunn
for sine råd: 1) væpnet angrep på Norge; 2)
tvangsdiplomati med militære virkemidler;
3) terrorangrep; 4) myndighetsutøvelse
og suverenitetshevdelse; 5) internasjonale
bidrag.
Særlig er utfordring nummer én, den
mest krevende, vektlagt. FSJ har vurdert
hva slags minimumsevne Forsvaret må ha for
å løse oppgavene. Han avga råd innenfor
økonomiske rammer som er lavere enn
de han mener er påkrevet. FSJ legger
særlig vekt på evnen til å skape nødvendig
situasjonsforståelse; å utøve nødvendig
ledelse over styrkene; og å sikre nødvendig
ildkraft, beskyttelse, understøttelse og
mobilitet. Han fastslår at «Kapasiteter
som skal bekjempe en motstander i et
høyintensivt operasjonsmiljø i luften, på
land og til sjøs må prioriteres og utvikles
videre» – og at strukturen må være
tilgjengelig og ha høy reaksjonsevne og
ildkraft. FSJ vil styrke beredskapsevnen
bl.a. gjennom økt tilstedeværelse av land-,
sjø- og luftstyrker i Nord-Norge, herunder
styrking av Forsvaret i Finnmark, inklusive
med Heimevernet.

Troms-dokumentet 2 forholder seg til nasjonale politiske ambisjoner:
Med utspring i sikkerhetspolitiske prioriteringer vedtok Stortinget høsten
2016 en ny langtidsplan (LTP). Her fastsettes Forsvarets overordnede oppdrag,
sammenfattet i ni hovedoppgaver. Herav følger hva Forsvaret må evne å gjøre
– som grunnlag for hvilken struktur som må på plass.
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Politiske prioriteringer.
Forsvarets utvikling

Stortinget fastslår at den nasjonale forsvarsevnen skal styrkes, innenfor rammen
av NATO. Det skal tilstrebes at allierte forsterkninger er på plass før en
situasjon utvikler seg til krise eller væpnet konflikt og alliert forsterkning i
henhold til NATO-traktatens artikkel 5 kan bli nødvendig.
Stortinget legger også artikkel 3 til grunn (som forutsetning for det
kollektive forsvaret) at alle allierte har en god evne til å forsvare eget
territorium. Norge må selv kunne håndtere sikkerhetspolitiske
kriser, anslag og angrep av et visst omfang, med beredskap i
alle domener, før alliert unnsetning kan komme. Troverdig
avskrekking må bygge på mer alliert øving og trening i
fredstid, og evne til å motta alliert støtte.

STYRKE
FORSVARET
AV NORGE

Artikkel 5:
Alliert
unnsetning
Artikkel 3:
Nasjonal
forsvarsevne

Land
Sjø

Luft
Cyber

STYRKE NATOS KOLLEKTIVE FORSVAR

Stortinget understreker at evnen til situasjonsforståelse
og tidlig inngripen er avgjørende. Forsvarets daglige
operasjoner i fredstid er derfor grunnleggende viktig, både
for å oppdage, avverge og håndtere episoder og kriser.

BIDRA TIL INTERNASJONAL INNSATS
VIDEREUTVIKLING AV TOTALFORSVARET

Figuren viser hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske
hovedprioriteringer Stortinget har lagt for utviklinga av Forsvaret.
Framfor alt legger Stortinget opp til at Forsvarets operative evne
skal styrkes, med økt reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet.
Dette stiller krav både til de operative kapasitetene og støttefunksjonene. Kampkraften skal sikres både ved forsterking av det
nasjonale forsvaret og interoperabilitet med allierte.

Figuren viser at Stortinget dernest legger vekt på at Forsvaret
er til stede med relevant kapasitet i land-, sjø- og luftdomenet,
inklusive gjennom daglige operasjoner, og særlig i nord.
Fredstidsnærvær ivaretas i en kombinasjon mellom operativ
aktivitet og øving og trening med nasjonale, flernasjonale og allierte
styrker. Tilstedeværelse over tid fordrer relevante baser og annen
infrastruktur i strategisk viktige områder.

HÆRENS UTVIKLING: FSJ legger til

HEIMEVERNETS UTVIKLING: FSJ

grunn at vedtatt modernisering av
Hæren som et mekanisert brigadesystem
videreføres, med anskaffelse av kampluftvern og artilleri, oppgradering av
stridsvogn sammen med nye kampvogner,
og etablering av Hærens hurtige
reaksjonsstyrke i nord – som en «fleksibel
brigadestruktur med mekanisert
tyngdepunkt i Troms». FSJ anbefaler økt
tilgjengelighet på kampenheter med
høy beredskap i nord, med styrking av
Hæren i Finnmark, både på grensa og i
Porsanger. Ved ytterligere økt budsjettnivå
prioriterer FSJ en ny brigade og nye
helikoptre til Hæren.

anbefaler å redusere Heimevernets
områdestruktur fra 45.000 til 38.000
soldater, og å avvikle Sjøheimevernet.
Innsatsstrukturen er anbefalt økt fra
3000 til 3250, for innsetting der det er
behov. Utviklinga av HV ble anbefalt
innrettet mot oppdrag knyttet til den mest
krevende utfordringen: Væpnet angrep på
Finnmark – med prioritet til objektsikring,
overvåking og kontroll. Dette innbefatter
at innsatsstyrkene først og fremst skal
kunne forsterke HV–17 i Finnmark med
økt kampkraft, for å styrke HVs rolle i et
prioritert førstelinjeforsvar i nord, og
særlig i Finnmark.

Høyintensitets
strid – krig
Utfordringene er sammensatte,
oppgavene mange. Den mest
krevende fordrer at «Forsvaret må ha
evne til å gjennomføre høyintensive
stridshandlinger over tid i en nasjonal
eller alliert fellesoperativ ramme».
Dette, å kunne føre krig, er mer enn
noe annet dimensjonerende for
styrkestrukturen. Samtidig ligger
det som et premiss at det nasjonale
forsvarets troverdighet bygger på
den kollektive styrken til NATO –
som bærebjelken i terskelforsvaret.
Det forutsetter at Forsvaret er
alliansetilpasset. Det må kunne stille i
operasjoner ute, mens allierte styrker
må trene og øve i Norge, for å være
forberedt på mulig unnsetning her,
og spesielt i nord.
Landstyrkene er en svært viktig del av
tilstedeværelsen og terskelforsvaret
som også allierte styrker bidrar til.
Selv om landmakta ikke er inkludert i
LTP, legges det til grunn at den har en
sentral rolle i hele oppgaveporteføljen.

Troms-dokumentet 2 tar utgangspunkt i den langtidsplanen Stortinget vedtok
i november 2016, men legger samtidig vekt på anbefalingene til Forsvarssjefen
fra oktober 2015. Bak dette ligger de lange linjer i forsvarsplanleggingen som
Stortinget har trukket opp, ikke minst for utvikling av nasjonal landmakt,
herunder tunge investeringer i Hæren, som ennå ikke er fullført.
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”[...] småstatens militære forsvar verken bør eller kan begrunnes med den til enhver tid
foreliggende trussel. [...] Småstatens behov for et militært forsvar er
[...] mer eller mindre konstant.”
Jacob Børresen, flaggkommandør (P) (’Forsvar uten trussel, Abstrakt forlag, 2005)

LANDSTRIDSEVNEN
– vurdert fra nord

Landstyrkene må styrkes: Vår nasjonale forsvarsevne er for svak. Særlig må evnen til
forsvar av landterritoriet gjenoppbygges. Da må hær og heimevern bli mer slagkraftig –
og mer utholdende. Da kreves moderne våpen og motiverte – og flere – soldater: Minst
100.000 må kunne stilles. Med to prosent av BNP til forsvar er dette mulig – altså å stille
to prosent av befolkninga i landstyrkene. Sånn kan landstridsevnen styrkes.
Men da må landstridskreftene prioriteres.

Sammensatte faktorer

Sammensatt situasjon

Troms-dokumentet 2 er opptatt av et forsvar som skaper
trygghet gjennom stabilitet og sikkerhet. Militærmakt er
ikke et mål. Det er et politisk middel for å håndtere konflikt
og hindre krig. Derfor må vi ha et defensivt forsvar, med
styrket landstridsevne.
Med dette politiske innspillet ønsker vi å bidra til
debatten om vår forsvarsutvikling, med vekt på landstridsevnen. Vi velger bevisst dette begrepet. Forsvarets
operative evne er for svak, og må snarest styrkes. Dette
gjelder særlig landstyrkene.
Vi tar utgangspunkt i de overordnede trusselvurderinger norske myndigheter legger til grunn, og som
også Landmaktutredningen (LMU) bygger på. Vi forholder
oss til analysen av svakheter ved landstyrkene LMU har
identifisert, men vi ser lenger.
Og vi deler ikke alle premisser og prioriteringer i LMUs
statusrapport fra juni 2017. LMU har en militær tilnærming;
vi har en politisk – og militærfaglig. Og vi har tillatt oss å se et
større økonomisk handlingsrom enn LMU.
Vi legger vekt på at Forsvaret skal ha en defensiv
innretting, og at beroligelse gjennom tilstedeværelse er vel så
viktig som avskrekking. Dette gjelder særlig landstyrkene:
En troverdig territoriell terskel er krigsforebyggende.

Troms-dokumentet 2 legger til grunn at Nordområdene er
Norges politisk prioriterte, strategiske sikkerhetsområde.
Samtidig som den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord
er mer anspent enn på lenge, er ikke Russland en uttalt
militær trussel.
Russland har tilkjennegitt sine arktiske interesser og
styrker sin militære tilstedeværelse. Landet har forsterket
sin militærmakt, også i nord – også nær vår grense. Men
dets militære og økonomiske evne er begrenset, og NATOs
klart underlegen.
Russlands militære kapasitet er Norges nasjonale
militære evne langt overlegen, men norske myndigheter ser
ikke noen russisk intensjon å om angripe. Ergo er ikke russisk
militærmakt noen direkte trussel, i tradisjonell forstand.
Men Russland har brukt både tradisjonelle maktmidler
overfor naboland (Georgia) og utradisjonelle virkemidler
(Ukraina), inklusive såkalte hybride metoder. Russland
føler seg truet av militær opptrapping i sine nærområder,
som Baltikum.
De baltiske stater frykter russiske aksjoner. Derfor har
NATO i 2017 forsterket tilstedeværelsen – for å heve terskelen
– der. Finland styrker forsvaret. Det samme gjør Sverige.
Vi må også styrke terskelen i nord. For sikkerhetens skyld.

Se mer om landstridskreftenes funksjon, side 22–24
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”A capable ground force, be it the Army or the Home Guard, is a force properly trained,
equipped and funded. […] optimally integrated within a solid, joint defence structure,
in an allied framework and adapted to the tasks it is set to solve.”
Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister, H (Army Summit, 20.09.2016)

Forsvarets utvikling.

Forsvarets ressurser.

Økonomiske rammer, 2016–
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Figuren minner om at Norge overfor NATO har forpliktet seg til bruke 2 % av BNP til
forsvarsformål per 2024. Det vil gi økonomisk handlingsrom for å styrke norsk landmakt til et
akseptabelt operativt nivå. Forskjellen fra dagens nivå på vel 1,5 % utgjør ca. 17 milliarder kroner.
2 % er kun et måltall. Hvilken militærmakt vi faktisk trenger er ikke definert, og hvor mye som er
det riktige nivået er derfor ikke kjent.

Figuren viser kostnader for ulike deler av Forsvaret, inkl. materiellinvesteringer i sjø- og
luftmakt. Flere anskaffelser til Hæren er kritisk for forsvar av Norge, og må nå prioriteres – og
framskyndes. Figuren viser også antall soldater i de ulike deler av Forsvaret. Størstedelen er i
landstyrkene, hvor hovedtyngden utgjøres av Heimevernets områdestruktur. Både denne og
Hærens samlede styrke må utvides.

Politiske føringer

Økonomiske rammer

Troms-dokumentet 2 tar utgangspunkt i langtidsplanen
Stortinget vedtok i november 2016. Mens de overordnede
analysene tilsluttes, støttes ikke alle konklusjoner. De må også
ses opp mot gjenstående avklaringer om landmakten – og en
forventet budsjettøkning.
Forsvarets utvikling må ses samlet. Det var derfor mer enn
uheldig at landstyrkene ikke var inkludert i langtidsplanen, men
behandles for seg – halvannet år senere. Troms-dokumentet
(2016) mente at en ny landmaktutredning var unødvendig, fordi
tilstrekkelig kunnskap forelå. LMU bekrefter dette. Hovedkonklusjonene om landmakt og landstruktur er i tråd med tidligere
utredninger. Eksersisen har likevel vært verdifull. Den har bekreftet at den retning for – og den modernisering av – Hæren som
Stortinget vedtok i forrige langtidsplan var riktig. Den kan følges
opp. Den må følges. Tapt tid må tas igjen med forserte investeringer.
Strukturutvikling må være situasjonsuavhengig. Fordi
investeringene, både i materiell og kompetanse, er så enorme, og
systemutvikling tas så lang tid, må strukturen og verktøyene være
mest mulig universelle; fleksible: De må kunne brukes i fred og
krise, konflikt og krig. Forsvaret må svare på dagens og morgendagens utfordringer, og møte oppdukkende, hittil ukjente,
trusler. Dette er enorme samfunnsinvesteringer. De må være
riktige; løsningene må vare. Forsvarsplanleggingen kan ikke være
konjunkturdrevet: Drevet av hvem som har makten i Moskva
eller er innsatt i Washington – eller bedriver påvirkning i Oslo.

Troms-dokumentet 2 forutsetter at Forsvaret settes i stand til
å løse oppgavene Stortinget har pålagt det. Det fordrer at de
folkevalgte finansierer den militærmakt de derved bestiller. Det
har til nå ikke vært tilfellet; i særdeleshet ikke for landstyrkene.
Den største enkeltinvestering i nasjonal forsvarsevne – ny
kampflykapasitet – er vedtatt ut fra en vurdering av nødvendig
luftmakt. Norge må ha kampfly. Og trolig flere ubåter. Men
mest kritisk er nå behovet for styrket landmakt. Den er helt
vesentlig i et norsk forsvarskonsept som er på grensa til å bli
uklar; der landmakt ikke lenger er den tydelig defensive og
beroligende bærebjelken den tidligere var og fortsatt må være.
Landstridskreftene er alt for lenge, i alt for stor utstrekning,
finansiert med det som er igjen på et alt for lite forsvarsbudsjett
når andre kapasiteter er anskaffet; ikke ut fra hva nasjonen
trenger av landmakt.
Norge har i dag en rest-landmakt: Restene av en hær og et
gjenværende heimevern som begge er sterkt redusert i volum,
finansiert mer med budsjettrester enn ut fra behov: Ut fra en
politisk og militær vurdering av hva slags forsvar vi trenger – og
skal ha. Den for lengst vedtatte, og dels påbegynte, modernisering av Hæren vil styrke den operative evnen – hvis gjennomført. Med et stortingsflertall som har programforpliktet seg til
to prosent til forsvar er det innen rekkevidde å gjenoppbygge
Hæren, styrke Heimevernet – og sikre Norge troverdig landstridsevne. To prosent er helt nødvendig.

Se mer om LMU, side 26–27
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”Vi er helt avhengige av NATO og våre allierte fra første dag. Vi er neppe klar til å ta imot
forsterkninger når de måtte komme, og vi er dårlig forberedt på uventede overraskelser.”
Robert Mood, generalløytnant (P), daværende sjef, Norges militærmisjon til NATO (VG, 11.05.2016)

Norsk landmakt, 2017.

Figuren viser hvordan norsk
landmakt må ses i bredest
mulig strategisk og operasjonell
sammenheng. Her defineres
landstridskreftene som summen
av Hæren og Heimevernet,
og knytter spesialstyrkene
(SOF) til landdomenet, selv
om disse formelt ikke inngår i
landstyrkene. De har like fullt
sine hovedoppgaver på land, og
har i sin kjerne sin vesentligste
strategiske funksjon i landstrid.

Samvirkende komponenter
KJK

KYST
Betydelig dybde

Forsvarets
spesialstyrke
X operatører

Høy innsatsevne

11 innsatsstyrker

Kritisk mobilitet

– med påkrevd
taktisk transportstøtte
fra dedikerte helikoptre

3000 soldater

45 000 soldater

Heimevernet

Landsdekkende
territorialforsvar

Hæren

BY OG INNLAND

4 regioner
11 distrikter
249 områder

SOF

Kystjegerkommandoen
X operatører

Nasjonal
kampstyrke
8000 soldater + reserver

Distribuert tilstedeværelse

Konsentrert tilstedeværelse

Landstridskreftene
utgjør et komplementært
landmaktsystem, med definerte
funksjoner, oppgaver og
kapasiteter. HV er størst, og har
størst dybde, og reaksjonssterke
innsatsstyrker. Hæren har størst
bredde – og tyngst kampkraft,
men for lite volum; for liten
utholdenhet. Hæren og HV er
komplementære landsystemer,
og HVs innsatsstyrker må i noe
større grad knyttes til Hærens
kampavdelinger.

FJELL

Nasjonal balanse

Alliert støtte

Troms-dokumentet 2 legger til grunn at Norge må ha et
balansert, fellesoperativt nasjonalt forsvar, hvor plattformer
og kapasiteter samvirker for å løse oppdrag i hele
oppgavespekteret. Samtidig må Forsvaret være tilpasset
NATOs systemer, strukturer – og krav.
Norge har investert mye i infrastruktur og materiell,
parallelt med at strukturen er redusert og anlegg avhendet.
Logikken er ikke alltid åpenbar. Vi må bygge mer på det vi
har, og vet virker. Luftmakt og etterretning er godt ivaretatt.
Marinen er redusert, men sjømakt sikres av fregatter og
nye ubåter. Akseptabel landmakt krever at Hæren har en
komplett bredde av manøverstyrker, og en større dybde –
med nødvendig styrket utholdenhet – enn i dag. En svekket
landstruktur betyr et forsvar i ubalanse. Et balansert forsvar
krever en balansert landmakt med en mekanisert hær og et
landsdekkende heimevern.
Forsvarspolitikken bygger tradisjonelt på balansert
avskrekking og beroligelse. Det må ligge fast. Et mantra er at
’Konflikten må ikke bli for stor for Norge, men for liten for
NATO’. Altså et uttrykt behov for å trappe opp en konflikt
til et nivå hvor artikkel 5 utløses: til krig. Det er like logisk
som farlig. Vi i nord ønsker ingen opptrapping som kan
bringe situasjonen ut av kontroll. Kriser må håndteres før
de blir krig. Derfor må vi ha en sterk militærmakt som med
tydelig tilstedeværelse i nord bygger troverdig terskel. Defensiv
landmakt må sikre militær avskrekking og beroligelse som
grunnlag for politisk dialog.

Troms-dokumentet 2 er tydelig på at den allierte aktiviteten
i Norge må styrkes; mest av alt i nord – i alle domener og til
alle årstider. Alliert utdanning, trening og øving i nord er
forutsetninger for unnsetning. Selv må vi sikre mottak av
allierte.
Norge er helt avhengig av alliert støtte for å kunne
håndtere større militære konflikter og møte en overlegen
motstander også i konvensjonell krig. Allierte styrkers
tilstedeværelse særlig i Nord-Norge bidrar til å bygge den
nødvendige terskelen. Alliert aktivitet i Nordområdene gir et
viktig sikkerhetspolitisk signal, samtidig som felterfaring fra
realistiske, arktiske forhold er nødvendig for styrker som
skal komme oss til unnsetning. De må være trent og øvd der
de mest sannsynlig vil bli satt inn i strid – i nord. Samtidig
som alliert aktivitet skal bidra til å avskrekke, må den ikke
provosere unødig. Vi må selv ha kontroll lengst nord.
Kriser må unngås ved å anvende politisk klokskap og
diplomatisk kløkt. For å unngå maktbruk må Norge selv ha
kontroll med eget territorium, og ikke gi noen påskudd til
militær inngripen. Beroligelse overfor Russland, ikke minst
ved ulike former for samarbeid, er umåtelig viktig. Det er
også svært viktig å være til stede i utsatte områder. Være der
først; i utgangspunktet. Nasjonal militær tilstedeværelse i
Finnmark må derfor styrkes; og alliert aktivitet i Troms må
utvides. Vi må være edruelige: Militær støtte fra NATO er
ikke garantert, og det vil ta lang tid før landstyrker kommer.
Vi må lenge klare oss selv. Vi må ha seighet.

Se mer om forsvar i nord, side 16–18
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Se mer om tilstedeværelse, side 19
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There are wars that have been short in the past, but they’re pretty rare.
Most of the time, wars take longer than people think they will at the beginning of those wars.”
Mark Milley, general, US Army Chief of Staff (National Press Club; armytimes.com; 27.07.2017)

Anbefalt: Styrket utholdenhet
Troms-dokumentet 2 er et argument for å styrke Norges
landstridsevne som en avgjørende del av et fellesoperativt
forsvar og forutsetning for alliert unnsetning. Hvordan
evnen best kan styrkes er det ulike svar på. Vårt svar er
manøverstyrker med utholdenhet.
Landstyrkene er sterkt svekket, selv etter en viss
oppbygging og materielltilførsel. Ifølge LMU har særlig
Hæren for svak reaksjonsevne, kampkraft, mobilitet og
utholdenhet. Alt må rettes på, men alt kan ikke utbedres
optimalt. Da er selv to prosent knapt. Det må foretas
avveininger mellom ulike deler av Forsvaret. For en mest
mulig funksjonell landmakt må det også prioriteres
innen landstrukturen. Avveininger må foretas mellom
ambisjonen for – kravet til – reaksjon og utholdenhet.
Hæren har både for svak reaksjonsevne og utholdenhet.
Begge deler er alvorlig; begge deler er ressurskrevende.
Reaksjonsevne er kritisk – og dyr. Men ikke for enklere
fredstidsoppgaver, og ikke i HV. Heimevernet har relevant
reaksjonsevne. Hæren må ha riktig reaksjonsevne. Deler
av Brigade Nord kan reagere meget hurtig når alarmen
går. Dét er det viktige: At de rette enheter har riktig
reaksjonsevne; ikke at en hel brigade raskt forflyttes.
Forsvarssjefen ønsker, ved økte rammer, en brigade
nummer to. Det aller viktigste er å etablere et fleksibelt
beredskapssystem som bedre kan gi økt utholdenhet – og
reaksjonsevne; med styrket mobilitet. Med flere rammer
og større fleksibilitet kan en brigade nummer to stilles.
Se mer om beredskapsmodellen, side 38–41

Forsvarsterskel i nord.

Nasjonal styrke, alliert støtte
Militær evne
Banak

Nasjonal kontroll

Tromsø
Andøya

Bardufoss
Evenes

Alliert støtte

Hovedinnsettingsområde nord:
Troms+
Bodø

Potensielt/planlagt
innsettingsområde

Forhåndslagre
US Marine Corps

Ørlandet

Hovedinnsettingsområde sør:
Trøndelag

Værnes
Treningsleir

US Marine Corps

Østerdalen

OSLO
Rygge

Politisk vilje

Forutsatt: Prioritert landmakt
Troms-dokumentet 2 forutsetter at stortingsflertallet
følger opp respektive partiprogrammer og sikrer
økte økonomiske rammer. Vi forutsetter videre at
investeringer i landstridsevnen gis høyeste prioritet.
Vi har ikke råd til å ha utilstrekkelig landmakt.
Vi forholder oss til Forsvarssjefens faglige råd for
styrking av Hæren, med investeringer i nytt materiell
og utplassering av en mekanisert styrke i Finnmark. Vi
noterer en anbefalt styrking av Hærens volum med en
ekstra brigade. Vi er uenige i rådet om å redusere HVs
områdestruktur. Og vi er uenige i hans forslag om å
frata Hæren dens taktiske helikopterstøtte; selv om han
ønsker å tilføre egne helikoptre med økte rammer.
Spesialstyrkene (SOF) trenger også helikopterstøtte.
Det er skapt en konstruert motsetning mellom behovet
til Hæren og SOF. Den er feil, og er farlig. I påvente av
nye – flere – fly må de gamle fordeles som nå.
FSJs fagmilitære råd er økonomisk betinget. LMU
har enda strammere begrensning etter at overvåkingsfly

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

Figuren viser hvordan en troverdig krigsforebyggende terskel i nord skapes ved hjelp av
tilstedeværende – stasjonerte – nasjonale landstyrker i Troms og Finnmark, støttet av sjø- og
luftstyrker sørfra, og med allierte styrker i bakhånd.
Med politisk vilje (hos Stortinget) i sør skapes militær evne (fra Forsvaret) i nord.
Tilstedeværelse er egnet mest til å berolige en motstander, men også egen befolkning.
Alliert forsterkning er fundamentet i forsvarsterskelen. Alliert vilje signalisert også ved
trening og øving. Nasjonale styrker må ha utholdenhet til allierte kan komme – og evne til å
håndtere situasjoner også når allierte ikke kommer – eller inntil de kommer.

og langtrekkende luftvern ble tatt inn i LTP. Dette er rammer
som ikke svarer til dem vi forutsetter Stortingets flertall vil legge
fra 2018. Det må det skapes rom for styrket landmakt. Derfor
er det ikke behov for antydede reduksjoner: Reaksjonsevnen
til Telemark bataljon kan opprettholdes; den kan forsterkes
i Panserbataljonen. Vi kan – og må – ha 2. bataljon oppsatt og
forsterke tilstedeværelsen i Finnmark. Vi kan opprettholde
dedikert helikopterstøtte fra 339 skvadron – og framskynde
materiellanskaffelsene. Vi må prioritere landmakt.
Se mer om helikopterstøtte, side 55–59
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”Nato fremhever at landstyrker er det sterkeste beviset på politisk vilje til å forsvare eget
territorium, og de er derfor avgjørende for å oppnå avskrekking.”
Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant, hovedlærer ved Forsvarets stabsskole (Klassekampen, 04.10.2016)

Styrket forsvarsevne

Styrket forsvarsvilje

Troms-dokumentet 2 ser at det sikkerhetspolitiske bildet
har endret seg betydelige på få år. Det er i dag langt større
vekt på forsvar av eget territorium, særlig i nord. Men det
er alvorlige mangler ved Forsvarets operative evne, særlig
på landsiden.
Vi må ha en krigsforebyggende terskel i nord, som
avskrekker og beroliger. Vi er like opptatt av det siste som
det første. Landstyrker har en grunnleggende defensiv
framtreden. Derfor er tilstedeværende, troverdig landmakt
så viktig, ikke minst i Finnmark; produsert i og forsterket
fra Troms: I Troms+. Avskrekkingen består, til sist og alltid,
mest kraftfullt av trusselen om at NATO og USA trekkes inn.
Det må balanseres med tillitsvekkende beroligelse.
Mer sannsynlig enn at Russland angriper Norge i et
konvensjonelt overfall, med krig som følge, er at vi kan
trekkes inn i en konflikt som involverer stormakter. Vi
må samtidig være beredt på en hybrid konfliktsituasjon
som over tid – kanskje måneder og år – kan ende i en
konvensjonell konflikt der territoriell anneksjon kan inngå.
Vedvarende lavintensitets konflikt, så vel som høyintensitets strid,
må bli definerende for norsk landmakt.
En hybrid situasjon under snubletråden som utøser
Artikkel 5 må vi selv håndtere. Det er kjørt som krigsspill,
brukt som eksempel, og har blitt et symbol: Er Alta først
tatt, vil det bli svært kostbart å gjenvinne kontrollen. Bare
landstyrker kan gjøre det, uten helt uakseptable sivile tap.
Vi er opptatt av å bygge opp Forsvaret generelt, og
landstyrkene spesielt, med et beredskapssystem som
ivaretar både rask – og riktig – reaksjon og nødvendig
utholdenhet, for forsterkning og oppfølging.
Norge trenger derfor sterk og fleksibel landmakt:
Landstyrker som kan løse oppdrag i hele spekteret fra fred via
konflikt til krig. Grunnlaget er der. Det må forsterkes. Raskt.

Troms-dokumentet 2 ser at behovet for å styrke
Forsvarets forankring i folket er sterkere enn på lenge.
Forsvarsevne skapes ikke kun av militære maktmidler,
men av folkets vilje til forsvar av folkets felles verdier.
Militær evne forutsetter politisk vilje.
Verneplikten er grunnmuren i norsk forsvarsvilje
og -evne. Den må forsterkes, og ikke svekkes med lavere
inntak. I dag er det alene Forsvarets behov for vernepliktige
som styrer inntaket til førstegangstjeneste. For økt sikkerhet
og trygghet må vi som samfunn tenke totalberedskap. Da må
samfunnets behov styre inntak til en førstegangstjeneste.
Det vil styrke samfunnskontrakten mellom folk og forsvar,
det vil styrke forsvarsviljen – og beredskapen.
Nord-Norge grenser til Russland, men også til
Finland – og Sverige. For få år siden ville det bli avfeid
som gammeldags å vise til Finland, det finske forsvaret
og den finske forsvarsviljen. Så ikke lenger. Finland har
opprettholdt et forsvar med høyt volum, ved utstrakt bruk
av vernepliktinstituttet. Nå øker Finland antall stridende til
280.000. Det skaper sisu. Sverige innser av nedbygginga av
Försvarsmakten var feil. Det tar grep for ny landstridsevne.
Større landstyrker gir økt utholdenhet og styrker forsvarsevnen. Flere soldater for å styrke det helt avgjørende
båndet mellom folk og forsvar synes kanskje ikke i militære
scenarier eller byråkratiske regneark. Men må veie tungt i
politiske vurderinger.
Vi er opptatt av å sikre fleksible, politiske redskap for
beroligelse og stabilitet, ikke for aggressiv respons. Vi i nord
– i nedslagsfeltet for missiler østfra – har all interesse av
beroligelse, dialog – og stabilitet.
Norge trenger styrket beredskap: Det er ikke, og må
ikke bli, avleggs si ”Aldri mer 9. april” – å være forberedt.
Forsvaret moderniseres. Landstridsevnen må styrkes. Nå.

Se mer om framtidig landmakt, side 30–44

Se mer om framtidsperspektiver, side 60

WILLY ØRNEBAKK

Leder, Troms fylkesråd, (V, KRF, SP og AP)

TORALF HEIMDAL (SP)
Ordfører, Bardu kommune

MARIANNE BREMNES (A)
Ordfører, Harstad kommune

GEIR INGE SIVERTSEN (H)
Leder, Midt-Troms regionråd
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Ordfører, Sørreisa kommune

DAG SIGURD BRUSTIND (H)
Leder, Sør-Troms regionråd

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

POLITISK TILNÆRMING
FORSVARET SKAL FORHINDRE KRIG.
LANDMAKT ER DEFENSIVT FORSVAR.
FORSVARET KAN IKKE BLI STERKT NOK TIL Å VINNE KONVENSJONELL KRIG.
EN BALANSERT NORSK MILITÆRMAKT MÅ VÆRE DEFENSIVT INNRETTET.
NORSKE LANDSTRIDSKREFTER ER ET BEROLIGENDE POLITISK VIRKEMIDDEL.

Tilstedeværende landmakt er en forebyggende terskel.
Den territorielle terskelen gir størst troverdighet i nord.
Tilstedeværelse inngir tillit.
Norge må vise evne og vilje til kontroll med sitt eget territorium.
Kontroll krever tilstedeværende styrker i et mulig konfliktområde.
Tilstedeværelsen må styrkes –

I NORD.
Terskel avskrekker og beroliger.
Den avskrekkende terskelen hviler på Alliansens kollektive forsvar.
Den beroligende dimensjonen avhenger av nasjonal kontroll i nord.
Terskelen må forsterkes –

I NORD.
LANDSTYRKENE SKAL VIRKE OVER HELE NORGE.
LANDSTYRKER I NORD-NORGE BYGGER TERSKEL.
NORGE FORSVARES BEST I OG FRA NORD.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT
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”Akilleshælen i et troverdig terskelforsvar i nord utgjøres av landforsvaret.
Allierte hærstyrker vil bruke uker og kanskje måneder for å komme på plass i Norge.
Inntil da må vi selv sørge for at en motstander ikke oppnår avgjørende fordeler.”
Kjell Grandhagen, generalløytnant (P), tidligere Sjef Hærens styrker og E-tjenesten (Dagbladet, 08.12.2016)

FORSVAR FRA NORD.
Forhindre krig
To prosent,
tredoblet evne
Norges forsvarsutgifter utgjør
i 2017 vel 1,5 prosent av brutto
nasjonalprodukt (BNP). Norge var i
2014 med på å underskrive NATOs
felles ambisjon: et mål om 2,0 prosent
av BNP i 2024.
Norge har et høyt forsvarsbudsjett i
kroner, fordi BNP er høyt. Forskjellen
på 1,5 og 2,0 prosent er derfor stor;
ca. 17 milliarder kroner. Dét er mye,
men nødvendig. Det mener også en
gruppe forsvarseksperter som i juni
2017 la fram rapporten «På vei mot et
realistisk krigsforsvar», fra Institutt for
forsvarsopplysning (IFO). Den fastslår
at med to prosent, altså en økning
av budsjettet med en tredel, vil den
samlede forsvarsevnen tredobles!
Fordi Norge har investert svært
mye i kostbare kapasiteter, men har
ikke avsatt tilstrekkelige midler til å
komplettere og drifte dem fullt ut.
Den tilsiktede – og mulige – operative
evnen er derfor ikke realisert.
Dette gjelder også Hæren: For å
gjøre dagens struktur kampklar
må investeringsprosjektene som
er vedtatt siste tiår fullføres.
For ytterligere styrking mener
ekspertgruppen at bl.a. nye helikoptre,
bedre luftvern og nytt rakettartilleri
bør anskaffes – noe det er rom for
med en økt ramme.

FRED: Forsvaret skal forhindre krig – og forsvare freden. Det norske forsvaret

er ikke designet for å vinne en eksistensiell krig; til det er det for lite. Men det
må ha styrke til å utgjøre en terskel, særlig i nord. Forsvaret skal forebygge
kriser og håndtere konflikter, og det skal sammen med allierte forsvare Norge.
Det skjer best i og fra nord.
Det norske forsvaret skal kunne føre
høyintensitets strid. Altså krig. Dét er
Stortingets beslutning og bestilling.
Dét ligger under strukturutvikling og
styrkeproduksjon. Dét er oppgaven
Forsvaret må trene på, men heldigvis
har liten eller ingen praktisk erfaring
med. Derimot har Forsvaret mye
erfaring med krisehåndtering – som
er oppgaven som mest sannsynlig vil
være den dominerende, sammen med
løpende fredstidsoppdrag.
Også de norske landstyrkene
må ha evne til å agere og operere i
hele spennvidden fra fred via krise til
krig. Det har den, langt på vei. Men
særlig hærstrukturen har for store
mangler til at den fullverdig kan
løse høyintesitetsoppgaver. Hæren
er for liten; selv den gjenværende
brigaden er ikke komplett. Det er
mangler på personell og materiell, og
stortingsvedtatt styrking er ikke fullt
ut iverksatt. Heimevernet er redusert;
ambisjoner om utrustning og trening er
ikke etterlevd.
Troms-dokumentet 2 mener – ut
fra geostrategiske, sikkerhetspolitiske
og forsvarsfaglige vurderinger – at
forsvaret av Norge skjer best i og fra den
nordlige landsdelen. Herfra kan hele
landet best forsvares, i spennet fra fred
til krise og i verste fall krig. Det krever et
balansert, integrert og alliansetilpasset
nasjonalt forsvar. Svakheten i dag
består dels av for lav operativ evne i alle
deler av strukturen, og en for liten og
mangelfull landstruktur.

Forhindre krig
Forsvarspolitikken har lykkes hvis det
ikke blir krig. Forsvaret har løst sitt
oppdrag hvis det ikke blir brukt i strid.
Forsvarets hovedfunksjon er å sikre fred
ved å forhindre krig. Forutsetningen er
at Norge, hvis nødvendig, demonstrerer
politisk vilje til å bruke militær makt
(forsvarsvilje) og at Forsvaret har
demonstrert militær evne til strid
(forsvarsevne).
Norge må ha evne til å føre krig.
Men evne til å forsvare freden er
viktigere. Dét gjøres med balansert
avskrekking og beroligelse; med militær
styrke og evne, politisk kløkt og vilje.
Og først og fremst gjennom å løse
fredstidsoppdrag: Ved å verne om norske
interesser, ivareta norsk jurisdiksjon
og hevde norsk suverenitet – på land,
til havs og i lufta; hele tida. En militær
terskel gjennom militær tilstedeværelse,
særlig i nord, etablerer et framskutt,
defensivt forsvar – som beroliger like
mye som det avskrekker.
Troms-dokumentet 2 ser på
militærmakt som et politisk virkemiddel,
som brukes når andre midler ikke har
ført fram. For en småstat som Norge, hvor
Forsvaret kun har en defensiv funksjon,
handler det om å hindre politisk press
og militært angrep. En motstander vil
bruke militær makt mest for å påvirke –
presse – norske beslutningstakere. Norge
må påvirke – motvirke – motpartens vilje
til å angripe; sikre politiske løsninger
gjennom dialog, og at en motstander ikke
tyr til militære midler.
Se mer om forsvarsambisjonen, side 8–9
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”Om langtidsplanen hadde vært en innlevert besvarelse på stabsskolen, så hadde jeg vurdert
den til stryk. Å utelate hele landforsvaret, en tredel av forsvarsmakten, det holder ikke mål.”
Dagfinn Danielsen, generalløytnant (P) (Aldrimer.no, 08.08.2017)

Forsvarets oppgaver.
Tid

Fra fred til krig

Høyintensitets
strid/krig

80–90%
av oppgavene

10–20% av
oppgavene

Alliert
forsterkning

X%

Artikkel 5

Høynet
beredskap

Forsvarets
daglige virksomhet:

Landsdekkende
landstyrker

Konfliktløsing
Hjemme og ute

Styrkeproduksjon
Operasjon

Intensitet

Konflikt
FRED

Bistå

sivile institusjoner

KRISE

Bygge

Militær terskel

Berolige

KRIG

urolige naboer

Balansert struktur
Norsk sikkerhetspolitikk fordrer en
sammensatt – balansert – forsvarsstruktur,
for bruk i hele spekteret fred–krise–krig.
Forsvarets oppgaver vil nesten alltid løses
som fellesoperasjoner, hvor mer enn
én del av strukturen inngår; ledet fra
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)
på Reitan.
Forsvarets oppdrag må løses
gjennom bruk av samvirkende kapasiteter.
De mest krevende oppgaver (krise–krig)
forutsettes løst med alliert støtte. Særlig
evnen til å føre krig stiller store krav til et
balansert forsvar. Delene må være utviklet
og øvd som én struktur, som gjensidig
forsterker hverandre. I fredstid vil mange
oppgaver løses av enkeltavdelinger;
i krig av en samlet struktur. Militære
operasjoner stiller store krav til ledelse og
kommunikasjon; kommando og kontroll.
Å utvikle og bruke militær makt fordrer
dertil et tydelig forsvarskonsept.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

Det norske forsvaret må evne selv å løse
oppgaver i størstedelen av spekteret, også
– og ikke minst – i en konfliktsituasjon som
ikke medfører alliert unnsetning, og som kan
strekke seg over lang tid (lavintensitets konflikt).
Det fordrer fleksible styrker med betydelig
utholdenhet.

Eskalert
konflikt

A: Styrkeproduksjon
B: Beredskap hjemme,
også for oppdrag ute
C: Fredstidsoperasjon hjemme,
konflikthåndtering ute

Fredstidsoppdrag
Hjemme

Figuren viser at Forsvaret skal kunne løse
oppdrag i hele spennet fra fred, via krise til krig
(høyintensitets strid). Derfor må store deler
av strukturen være innrettet for å kunne føre
krig – selv om hovedtyngden av virksomheten
består av fredstidsoppgaver (hjemme) og
konflikthåndtering (ute).

Beskytte

alliert mottak

Bekjempe

fiendtlige angrep

Også innad i forsvarsgrenene
trengs en balansert struktur. For
landstyrkene betyr det framfor alt en
komplett, balansert hærstruktur, dertil
god komplementaritet mellom Hæren og
Heimevernet. Hæren må gjenoppbygges
med komplett bredde i en combined
arms-struktur for innsats i alle domener,
og med større dybde. Enheter må raskt
kunne settes inn over hele landet.
Troms-dokumentet 2 ser at med
iverksatte og vedtatte investeringer vil
Forsvaret få en styrket operativ struktur,
men med svakheter særlig i Hæren og
Marinen. Med en utilstrekkelig hærstruktur har ikke Norge et tilstrekkelig
balansert forsvar for å løse alle oppgaver
i tråd med Stortingets vilje og NATOs
krav. Det må reetableres forståelse for
at landstyrker er kjernen i et defensivt
forsvar – og at landmakt på prioriteres
allerede på kort sikt.

Norge har et vidstrakt territorium –
og et redusert forsvar. Kampkraften
er styrket, tilstedeværelsen svekket.
Særlig landstyrker må være synlig og
betryggende til stede over hele landet.
Norge iverksatte på 1990-tallet
en gjennomgripende – og helt
nødvendig – omstilling av Forsvaret.
Den innebar en voldsom nedbygging,
med nedlegging av avdelinger,
avhending av anlegg og en avvikling
av mobiliseringsforsvaret. I stedet
kom innsatsforsvaret som tidlig
på 2000-tallet ble innrettet mer
mot operasjoner ute enn forsvar
hjemme. Omstillingen vil aldri ta
slutt, men utviklinga har snudd:
Forsvaret er styrket med store
materiellinvesteringer, fokuset er igjen
på eget nærområde – og særlig på
Nordområdene. Innsatsforsvaret er nå
mest av alt myntet på innsats hjemme.
Fortsatt vil det dog være stort behov
for innsatsevne ute.
Krise- og konflikthåndtering både
hjemme og ute fordrer først og fremst
landstyrker. De, mer enn noen del
av Forsvaret, er sterkt redusert. Den
videre utvikling – omstilling – av
Forsvaret må sørge for bedre nasjonal
evne til å sikre og forsvare landet. Det
krever sterk landmakt, med en styrking
av Hæren og Heimevernet.

Se mer om dagens landmakt, side 28–29
Se mer om foreslått landmakt, side 30–44
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SIKKERHET – FORSVARET

”[...] enhver ambisjon om et balansert forsvar er forlatt, og vi forsømmer forpliktelsene i NATOs
artikkel 3 [når andelen av forsvarsbudsjettet brukt på Hæren tilsvarer ca. 10%]”
Robert Mood, generalløytnant (P), daværende sjef, Norges militærmisjon til NATO (aldrimer.no, 01.03.2017)

Balansert forsvar.

Alle domener, alliert støtte

Svalbard

Egen innsats
Alliert støtte
Berolige Avskrekke

NATO-artikkel 5
– og artikkel 3
Norge bygger sin sikkerhetspolitikk
og forsvarsutvikling på NATOmedlemskapet, og på alliert militær
unnsetning i krise og krig. NATO
forutsetter at medlemslandene holder
seg med et adekvat forsvar.
NATO er en politisk styrt forsvarsallianse opprettet i 1949, med Norge
som en av tolv grunnleggere; nå med
29 medlemsland. Atlanterhavspakten
regulerer samarbeidet. To artikler er
svært sentrale:

Jan Mayen

Sammensatte trusler:

Supermakten
USA

• Konvensjonelle angrep
• Cyber-angrep
• Hybrid-anslag
• Terror

Allierte
Europeiske
makter

Bardufoss

Stormakten
Russland

(Hæren)

Balansert forsvar:
Land: Kontrollere, holde, beskytte
Sjø: Kontrollere, nekte
Luft: Kontrollere, nekte

Potensielt/planlagt
innsettingsområde

Ørlandet

(Luftforsvaret)

Hovedbaser

Hæren, Sjøforsvaret,
Luftforsvaret, HV,
Cyberforsvaret,
E-tjenesten

Jørstadmoen

(Cyberforsvaret)

Terningmoen

Haakonsvern

(Sjøforsvaret)

FRED

(Heimevernet)

KRISE

Lutvann

KRIG

(E-tjenesten)

Artikkel 5 i pakten er bærebjelken:
Den fastslår at et væpnet angrep mot
en eller flere av medlemsstatene skal
betraktes som et angrep mot dem
alle. Et medlem kan be om hjelp fra
Alliansen, som politisk må beslutte
om forutsetningene for kollektivt svar
foreligger. Hvert medlem vil så vurdere
sitt mulige bidrag; militære eller andre.
Det er derfor ingen garanti for militær
unnsetning fra NATO. Den eneste
gang artikkel 5 er blitt utløst var da
USA anmodet om – og fikk – støtte,
også fra Norge, etter terroranslagene
11. september 2001.
Artikkel 3 er en forutsetning for nr. 5:
Den forutsetter at den enkelte
medlemsstat har, og tar, et selvstendig
ansvar for å opprettholde og utvikle
en individuell så vel som felles evne
til å motstå væpnet angrep. Dette
igjen er en forutsetning for reelt
sett å kunne bistå andre land, enten
det er ved mottak av forsterkning
hjemme, eller unnsetning hos et
annet. Langtidsplanen (Prop. 151 S)
påpeker betydningen av artikkel 3, og
at NATO-samarbeidet forutsetter et
troverdig nasjonalt forsvar, som også
kan sikre mottak av alliert støtte.
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Figuren viser behovet for et nasjonalt, balansert forsvar med alliert
støtte i krise og krig – for å forsvare et omfattende norsk territorium av
stor strategisk interesse for stormaktene. De forskjellige forsvarsgrener
og kapasiteter har ulike roller, og skal samvirke i fellesoperasjoner, ledet
fra FOH – og kunne møte trusler i alle domener.

Nordområdene er politisk prioritert, men hele Forsvaret (med
unntak av lokale HV-styrker) skal kunne settes inn i hele landet.
Store deler av strukturen skal også kunne operere i utlandet.
Truslene er sammensatte. Strukturen må derfor være fleksibel,
med et skalerbart beredskapssystem.

Håndtere konflikt

Troms-dokumentet 2 ser behovet
for en forsvarsstruktur med størst mulig
fleksibilitet, med iboende evne til å kunne
løse oppdrag i hele spekteret. Samtidig
som utviklinga av Forsvaret må ta høyde
for å kunne utkjempe høyintensitets strid,
vil innsatsen – som figuren på side 17 viser
– hovedsakelig ligge i fredstidsoppdrag og
konfliktløsning; lavintensitetskonflikter.
Dét må også styre hvilken militær evne
Forsvaret skal ha – og fleksibel landmakt
Norge må holde seg med.

Krig i Nord-Europa er lite sannsynlig, men
kan aldri utelukkes; herunder at Norge
gjennom Alliansen må bidra til forsvar av
et annet NATO-medlem. Dette kan særlig
blir aktuelt i Baltikum, hvor Norge allerede
bidrar til å bygge en alliert terskel.
Hjemme vil fredstidsoppgaver
dominere oppdragsløsningen. Trusselbildet tilsier at det kan bli nye kriser og
oppstå nye konflikter, ikke minst i nord.
Forsvaret må derfor være beredt til alene
å måtte håndtere både raskt oppdukkende
og vedvarende konfliktsituasjoner – som
Norge må løse selv, fordi de ikke utløser
Atlanterhavspaktens artikkel 5, og alliert
militær unnsetning. Dette gjelder typisk
ved en såkalt hybrid situasjon, uten et
åpenbart militært angrep. Forsvaret,
og ikke minst landenheter, må derfor
ha tilstrekkelig beredskap, med både
reaksjonsevne og utholdenhet.

Se mer om dagens trusselbilde, side 6–7

BALANSERT FORSVAR: Når særlig landstyrkene
er så dramatisk bygd ned de siste tiåra, bør ikke
en gjenoppbygging av Hæren prioriteres – for å
sikre et balansert forsvar?

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

SIKKERHET – NORD

”Natos og norsk forsvarspolitikk er basert på avskrekking. Det krever militær tilstedeværelse i hele
territoriet. Landterritoriet forblir det sentrale domenet: Vi bor på land, ikke til sjøs eller i luften.”
Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, UiO (Dagens Næringsliv, 26.06.2016)

TILSTEDEVÆRELSE I NORD.
Sikre stabilitet

SIGNAL: Forsvaret er et defensivt instrument for å beskytte Norge, norske

interesser og innbyggere. Militær tilstedeværelse er det kanskje viktigste
signalet en stat sender om vilje til forsvar. Forsvaret har i nyere tid vært
sterkt og synlig til stede i Nord-Norge. Tilstedeværelsen må opprettholdes;
den landmilitære aktiviteten i nord må styrkes.

Nordområdene er viktig for Norge så vel som for vårt
naboland Russland og våre allierte i NATO. Russland
har, og vil sikre, sine strategisk ressurser her. Allierte
ønsker, og vil sikre seg, oversikt over russiske
bevegelser. Norge har plikt til å ivareta sikkerhet og
stabilitet i eget territorium. Tilstedeværelse av egne
militære kapasiteter – og hyppig alliert aktivitet – i
nord bidrar til det.
Derved etableres en terskel som gjør kostnaden
ved å angripe Norge og utfordre NATO så høy at den
virker avskrekkende. Samtidig vil det virke beroligende
hvis Norge tar ansvar og har kontroll over eget territorium, og ikke etterlater tvil verken om viljen eller
evnen til å holde orden i eget hus og forsvare landet.
Nasjonal tilstedeværelse – forsterket av normal alliert aktivitet – i fredstid sikrer stabilitet.
Tilstedeværelse skapes med infrastruktur
(baser og anlegg), styrker (avdelinger og fartøyer) og
aktivitet (trening og øving; egen og alliert) så vel som
sivil virksomhet. Forsvarets løsning av fredstidsoppgaver, som grensevakt og kystvakt, en viktig tilstedeværelse. Utplasserte kampstyrker gir et klart signal
om sterk vilje og reell evne.
Troms-dokumentet 2 anser tilstedeværelse
som vesentlig. Samtidig er det ikke uvesentlig hvor,
med hva, og hvor mye. Nordområdene er prioritert
og landstyrker essensielle. Samtidig er volum –
særlig på land – viktig: Antall avdelinger og enheter,
soldater og skyts viser vilje og gir evne: Til hurtig
reaksjon, med tilstrekkelig ildkraft – og troverdig
utholdenhet.
Se mer om terskelforsvar i Troms-dokumentet, side 24–25

Forsvaret i nord, 2017.

Før endringer etter langtidsplanen

Banak

GP
Porsangmoen

Andøya
Trondenes
Åsegarden
Harstad Syd

Sørreisa

Bardufoss
Bardufoss
Sortland
Ramsund

Bodø

GSV
Høybuktmoen

Evenes

Skjold
Setermoen
Hellarbogen
Bjerkvik/Elvegårdsmoen

Bodin

Hæren
Sjøforsvaret
Luftforsvaret

Drevjamoen

Heimevernet
Fellesoperativt

Figuren viser hvordan Forsvaret er utgruppert i Nordområdene i fredstid, med baser på land og operativ
aktivitet i alle domener. Nedbygging av forsvarsstrukturen til tross: Alle forsvarsgrener og felleskapasiteter
finnes, mer eller mindre tydelig, fortsatt i nord. Landstyrkene har sitt tyngdepunkt her: Hæren med sin
ledelse og Brigade Nord i Midt-Troms, og tilstedeværelse i Finnmark; Heimevernet med sin distriktstruktur
og innsatsstyrker. Luftforsvaret vil styrke tilstedeværelsen med kampfly på Evenes; Sjøforsvaret har
Kystjegerkommandoen på land og fartøyer til havs.
Baser og anlegg er utgangspunktet for aktivitet, for operasjoner; inklusive løpende løsning av fredstidsoppgaver og kontinuerlig styrkeproduksjon, med utdanning, trening og øving – også det i alle domener.

Se også omtale av Bastion Troms, side 45–51.

TUNG TILSTEDEVÆRELSE: Når militær avskrekking skal
oppnås, og terskelen for angrep på Norge heves, må vel
volumet på landstyrkene – i hær og heimevern – også
være en faktor?

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT
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SIKKERHET – FINNMARK

”Jeg tror det kan være klokt å være her [på Porsangmoen]. For det første er dette en leir som gir oss
god og relevant trening. For det andre, så er vi i Finnmark.”
Odin Johannesen, generalmajor, Sjef Hæren (Nordlys, 08.03.2017)

TERSKEL I FINNMARK.
Trygghet i nord
Terskelen
teller
Forsvarssjefen legger i sitt militærfaglige råd (FMR) et troverdig
terskelforsvar til grunn for hele
sin analyse og anbefaling for den
langsiktige utvikling av Forsvaret. Det
samme gjør dette dokumentet.
Denne tilnærminga, med en
kombinasjon av avskrekking og
beroligelse, var fundamental i forrige
langtidsplan, Prop. 73 S (2011–2012).
I den nye langtidsplanen, Prop. 151 S
(2015–2016), er terskelbegrepet helt
borte. Men terskelen teller like tungt:
En troverdig terskel – og ikke minst
en troverdig territoriell terskel – er og
blir særdeles viktig for en balansert
avskrekking og beroligelse i Finnmark:
For sikkerhetspolitisk stabilitet i Arktis.
Se mer om terskeltilnærminga i
Troms-dokumentet, side 24–25
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TERSKEL: Finnmark var en forpost i Den kalde krigen – og kan bli det igjen

ved en militarisert konflikt. Etter krigen etablerte Forsvaret en terskel her.
Den må gjenoppbygges som et defensivt, stabiliserende – beroligende – grep.
Forsvaret i Finnmark handler ikke bare om forsvar av Finnmark, men om
nasjonal kontroll som kan forhindre konflikt i Norge.
Forsvar av Norge betyr forsvar av hele
Norge. Forsvar av Finnmark innebærer
at Forsvaret her skal bidra til å forhindre
konflikt og krig; i Finnmark – og i Norge.
Ikke minst her må landmakt brukes som
det virkemiddel militærmakt faktisk
er: Til støtte for politiske og andre
stabiliserende, konfliktdempende tiltak.
Så vel som å vokte grensa, forsvare
territoriet og beskytte befolkninga.
Knapt noen vil peke på et russisk
militært angrep mot Norge som en
overhengende fare. Samtidig: Få tør helt
avskrive enhver mulighet for at det, av
én eller flere årsaker, kan komme til en
situasjon som vil kunne medføre en eller
annen form for militær maktanvendelse
fra Russland mot Norge. Enten det er
fordekt eller åpent, til havs eller på land
– og i Finnmark.
Er det mulig for en småstat som
Norge å forsvare et vidstrakt territorium
som Finnmark mot en stormakt som
Russland?
Troms-dokumentet 2 mener Norge
ikke alene kan forsvare Finnmark ved
et konvensjonelt angrep; en invasjon.
Men dét er usannsynlig. Vi kan – og
må – derimot forsvare Finnmark mot
krenkelser av norsk suverenitet; hendelser
som truer handlefriheten: Kriser vi
uansett må håndtere nasjonalt, fordi
de ikke utløser artikkel 5. Det gjelder
ikke minst et hybridangrep også med
fysiske midler. Slike må håndteres med
landmilitære enheter; som må komme
raskt til stede. Som bør være der først – i
Troms og i Finnmark.

Finnmark bør ikke ses som en mulig
krigsskueplass eller et konfliktområde, men
en stabilitetssone: Tillitvekkende stabilitet
i nord er maktpåliggende. Finnmark er
et kjerneområde for å forhindre at en
politisk krise skal utvikle seg til en militær
konfrontasjon. Norge må ha kontroll –
og sørge for at Russland ikke føler seg
truet av situasjonen på vårt territorium.
Det motsatte, med et sikkerhetspolitisk
vakuum, vil i verste fall være som en
invitasjon om å gripe inn. Nasjonal kontroll
bygger på en troverdig terskel.
Forsvarssjefen legger stor vekt på
å styrke Forsvaret i nord, noe også regjeringa
prioriterer. Regjering og storting fulgte FSJs
anbefaling om styrking av grensevakta, ved
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), med et
jegerkompani fra 2017.
Troms-dokumentet 2 tror Russland vil
kunne angripe Norge med konvensjonelle
våpen, men på ukonvesjonelt vis. Altså
kan norsk territorium bli krenket; i ett
eller flere domener. FSJs anbefalte
styrking i Finnmark, med en stridsgruppe i Porsanger, er klok, men knapp.
Landmaktutredningens foreslåtte
kavaleribataljon er god, men
utilstrekkelig. Tilstedeværelse av landstridskrefter i Finnmark må økes
ytterligere, med økt kampkraft – snarest.
Se mer om framskutt styrke i Finnmark,
side 35

FINNMARK FØRST: Når Forsvaret skal ha
en avskrekkende funksjon, bør ikke norske
landstyrker da være synlig og fleksibelt til stede
– på flere steder – i Finnmark?

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

MILITÆR TILNÆRMING
LANDSTYRKENE MÅ STYRKES.
NØKKELEN ER FLEKSIBILITET.
LANDMAKT ER HELT AVGJØRENDE I ETHVERT MILITÆRT FORSVAR.
LANDSTYRKENE I NORGE ER FOR SMÅ, MED STORE SVAKHETER.
LANDSTRIDSKREFTENE MÅ FORSTERKES – OG MODERNISERES.

Landmaktutredningen påpeker svakheter og dilemmaer.
Troms-dokumentet 2 ser på flere aspekter og løsninger.
Landmakt må skapes.
Norge må utvikle en flerfunksjonell, fleksibel landmakt.
Norge må kunne stille 100.000 soldater i landstyrkene.
Landmakt produseres best i multinasjonale samvirkemiljø –

I NORD.
Landstyrkene må virke.
Norge må utvikle landstyrker for alle typer operasjoner.
Norge må ha landmakt innpasset i fellesoperativt samvirke.
Landstyrkene må operere – for å løse alle typer oppdrag –

I HELE NORGE.

LANDSTRIDSEVNEN MÅ STYRKES SÆRLIG I FINNMARK.
LANDSTYRKER MÅ SIKRE BEFOLKNINGA I HELE NORGE.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT
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LANDMAKT – BESKRIVELSE

”Landbaserte styrker vil normalt utgjøre det vesentligste stridselementet for å avgjøre striden på
land. Luft- og sjøbasert ildkraft vil kunne gi vesentlige bidrag for å oppnå eventuelle territorielle
ambisjoner, men det er bare landbasert styrker som kan holde, ta tilbake og besette territorium.”
Forsvarets fellesoperative doktrine (Forsvaret, 2014)

LANDSTYRKER.

Struktur og styrke, vesen og verdi
Landmakt:
’landmakt’ betegner den evne, med
de aktuelle militære maktmidler, som
utøves av landstridskreftene, og oftest
anvendes sammen med luftmakt,
støttet av sjømakt.

LANDMAKT: Landstyrker utgjør militærmaktens opprinnelse og kjerne-

tropper. Landmakt gir fortsatt avgjørende evne til å holde territorium og
forsvare befolkning – og til å skape grunnlag for politiske løsninger. For en
småstat som Norge er landstridskreftene per definisjon defensive. Derfor
må de være sterke. De må ha styrke for fred – og evne til strid.

Landstyrker:
’landstyrker’ betegner de elementer
som utgjør den landmilitære
komponenten av et nasjonalt forsvar;
i Norge organisatorisk bestående av
Hæren og Heimevernet.

Landstridskrefter:
’landstridskrefter’ betegner de militære
styrker som er innrettet for forsvar av
og fra landterritoriet; strukturelt særlig
Hæren, Heimevernet, spesialstyrker
o.a. spesialfunksjoner.

Landoperasjoner:
’landoperasjoner’ betegner den
praktiske militære utøvelse av
landmakt i tid og rom, for å oppnå
strategiske mål, oftest som del av en
fellesoperativ kampanje.

Landstyrkene i Norge består
organisatorisk av Hæren og Heimevernet.
Andre deler av Forsvaret bidrar i vesentlig
grad ved landstrid. Slik landstridskrefter
inngår i fellesoperasjoner bidrar også
felleskapasiteter til landoperasjoner,
som vist i figuren på neste side. Det
må mer enn landstyrker til for effektiv
strid i landdomenet. Men det må
landstridskrefter til!
Landmakt som fenomen er ikke
tilstrekkelig forklart i pågående planprosess, og neppe godt nok forstått i
debatten. Landmakt synes ofte forstått
som landstyrkene; som Hæren pluss
Heimevernet. Dét blir feil.
Troms-dokumentet 2 legger til
grunn at landmakt er noe som utøves. Det
er militær makt som anvendes – som et
maktmiddel – av landstyrkene. Derved
etablerere de et forsvar av landet fra og
på bakken. Dette skjer i tett samvirke
med felleskapasiteter og gjennom
fellesoperasjoner; med støtte fra sjøog luftstyrker. Landstyrker produserer
landmakt, som myndighetene kan projisere
overfor en motstander. Militærmakt,
og landmakt i særdeleshet, er og blir et
politisk middel.
I Norge er Hæren, med sin mobilitet
og kampkraft, kjernen i landstridskreftene
og den ene hovedaktøren i utøvelse av
landmakt. Heimevernet en den andre;
en tredje viktig aktør er spesialstyrker.

Felleskapasiteten HV
Det er kanskje besnærende å foreslå,
som enkelte da også har gjort, at Hæren
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og HV bør slås sammen, eller i det minste
defineres samlet – som Landforsvaret;
tilsvarende Sjøforsvaret og Luftforsvaret.
Men da er Heimevernets egenart dårlig
forstått, og vil fort forsvinne.
Heimevernet utgjør landstyrkenes
volummessige hovedtyngde; dens
grunnstruktur. HV er det landsdekkende
territorialforsvaret, med soldater
som kan stille på kort varsel, med
høy reaksjonsevne. Det er vakt- og
sikringsstyrker som ofte vil komme først til
en situasjon, men ha begrenset mobilitet,
utholdenhet og kampkraft.
HV opererer i all hovedsak i landdomenet. Luftheimevernet er borte
og nå avvikles Sjøheimevernet i en
omstridt struktur-reduksjon. Resten av
HV er likevel ikke ’Landheimevernet’.
Det er Heimevernet: Den nasjonale
felleskapasiteten for sikring av
nøkkelobjekter – uansett hvor i geografien
de finnes, og uansett hvilken del av
Forsvaret, eller sivilsamfunnet, de
tilhører.

Kortslutningen LMU
Beslutningen om en separat landmaktutredning, i etterkant av Langtidsplanen
(LTP), er kritisert både politisk og faglig.
Den militærfaglige kritikken går på at
landstyrkene alltid er en essensiell del
– i nesten enhver selvstendig stat selve
kjernen – av militærmakten, og at øvrige
strukturvalg må ses i sammenheng med
landstridsevnen. Enkelte valg knyttet
til landstruktur/landstyrker/landmakt
som følger av Landmaktutredningen
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NASJONAL LANDMAKT

LANDMAKT – BESKRIVELSE

”Heimevernets avdelinger har en meget høy reaksjonsevne og vil raskt kunne stille med godt trent personell til
løsning av militære oppdrag eller til støtte for det sivile samfunn. Derfor bør Heimevernets bemanning og områdestruktur holdes oppe og ikke reduseres slik Stortingets flertall vedtok ved behandling av langtidsplanen for forsvaret.”
Kristelig Folkeparti (Landsmøtevedtak, 30.04.2017)

Norsk militærmakt, 2017.

Luftforsvaret

Hæren

Sjøforsvaret

Interoperabelt med allierte styrker

Balansert forsvar

Spesialstyrkene

Norges landstridskrefter, 2017.
Sammensatt landmakt

Hæren

Heimevernet

Landsdekkende
territorialforsvar

Forsvarets
operative
struktur;
‘den spisse
enden’

SOF

Nasjonal
kampstyrke

Styrker med
krav til kritisk
mobilitet, med
dedikert taktisk
helikopterstøtte

Brigade Nord

Combined arms-system
3 kampbataljoner

Innsatsstyrker

GSV (grensevakt)
HMKG (kongevakt)

Heimevernet
8.000 soldater + reserver
E-tjenesten
Forsvarets
logistikk

San

Cyberforsvaret
Forsvarets
sanitet

Forsvarets skoler
Administrative fellestjenester

Forsvarets
støttestruktur

Komplementære systemer for fellesoperasjoner
Andre etater i forsvarssektoren

Log

E

Cyber

4 regioner
11 distrikter
249 områder
11 innsatsstyrker
45.000 soldater

Komplementære systemer for landoperasjoner
Sjøforsvaret

Luftforsvaret

Figuren viser hvordan Forsvarets operative struktur settes sammen,
med tre domenebaserte forsvarsgrener (Hæren, Sjøforsvaret,
Luftforsvaret) – og med Heimevernet som en felles, landbasert
sikringsstyrke, og øvrige, spesialiserte felleskapasiteter, innenfor
etaten Forsvaret. Figuren illustrerer særlig Forsvarets organisering
av styrkeproduksjon. Prinsippskisse.

Figuren viser hvordan landstridskreftene er strukturert for
operativ innsats, med Heimevernet og Hæren som pilarene for
produksjon og anvendelse av landmakt. Moderne landoperasjoner
er fellesoperasjoner. Figuren illustrerer hvordan felleskapasiteter
kompletterer de tradisjonelle landstyrkene. Enheter fra flere slike vil
oftest inngå i enhver landoperasjon. Prinsippskisse.

(LMU) kan derfor komme til å endre
forutsetninger som lå til grunn for
beslutninger i LTP.
Ett åpenbart eksempel er
spørsmålet om helikopterstøtte til Hæren,
og øvrige deler av landstridskreftene:
En klargjort forståelse for funksjonen
til landstridskrefter og formålet med
landmakt – og den derav følgende
innrettingen av landstyrkene – vil
utvilsomt vise at Hæren må ha dedikerte
helikoptre på Bardufoss.
Et like opplagt eksempel er
spørsmålet om hovedkampsystemet til
Hæren (og dermed landstridskreftene, og
strengt tatt landets militærmakt generelt):
Den klare anvisningen fra LMU, om å
videreutvikle landstridskreftene med en
mekanisert kjerne, tilsier at Forsvaret må
videreføre sin stridsvognkapasitet som
definerende plattform for å produsere og
projisere landmakt, særlig i nord.

land som Norge må det bestå av land-,
sjø- og luftstridskrefter, og kritiske felleskapasiteter som etterretning, logistikk og
sanitet, samt i våre dager, mer enn noen
gang: cyberforsvar og en integrert – så
langt teknologisk mulig nettverksbasert –
felles operativ ledelse.
Troverdig forsvarsevne krever samlet
operativ evne; altså god balanse mellom
ulike styrkestrukturer. Det må være en
balanse mellom land-, sjø- og luft- og
cyberkapasiteter, og det må være balanse
innen landstyrkene. Og mellom politiske
ambisjoner og politisk bevilgningsvilje.
Fortsatt er det ubalanse i alle dimensjoner.
Troms-dokumentet 2 ønsker bidra
til en nødvendig, grundigere diskusjon av
den reelle ambisjonen for norsk landmakt, hvor forsterket landstridsevne er
en forutsetning for et balansert forsvar,
landstridskreftene må ikke forbli en
rest-evne basert på rest-ressursene etter
investering i øvrige systemer.

Kritisk ubalanse

Balansert
forsvar
Stortinget forutsetter gjennom
Langtidsplanen utvikling av et
fellesoperativt, balansert forsvar.
Hva den mye omtalte balansen består
i, kan oftest fortone seg noe uklart –
og forstås og framstilles nokså ulikt.
Norge baserer sitt nasjonale forsvar på
en terskel med alliert avskrekking som
fundamentet: Forsvaret skal kunne
håndtere kriser til alliert unnsetning
kan komme. Og skal andre land
sende sine soldater til Norge, må det
forventes at Norge selv – først – har
vist vilje og evne til forsvar.
For å skape stabilitet og sikkerhet,
gjennom avskrekking og beroligelse,
trengs et forsvar som kan operere i
alle domener, i hele konfliktspekteret.
Jo høyere opp i intensitets-spekteret
en kommer, jo mer nødvendig vil det
være med fellesoperasjoner med
enheter fra ulike forsvarsgrener. Derfor
må land-, sjø- og luftstridskreftene
utfylle hverandre, med mest mulig
sømløse grensesnitt, og være avbalanserte opp mot ambisjon og
oppgaver.
Alliert unnsetning vil normalt komme
først i form av luftstyrker, mens landstyrker vil ta lengst til å få på plass.
Et balansert norsk forsvar tilsier også
derfor behov for en sterk, utholdende
landmakt i bunn, og for luft- og
sjømakt med kontinuerlig kontroll med
hhv. luftrom og sjøterritorium, og evne
til øyeblikkelig reaksjon på territorielle
krenkelser; raskere enn landstyrkene
bør forventes å gripe inn.
Balanse bør i vår nasjonale forsvarskontekst derfor ikke minst innebære
klok, ressurseffektiv avveining
mellom hvilke elementer i hvilke
forsvarsgrener som i særlig grad skal
representere reaksjonsevne, og hvilke
elementer som i større grad skal
karakteriseres ved utholdenhet.

Se mer om forsvarsambisjonen, side 8–9

Landstyrkene utgjør en vesentlig del av
det som kalles et balansert forsvar. I et
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LANDMAKT – BESKRIVELSE

”I en forsvarsstrategi basert på avskrekking er troverdige landstyrker ikke bare nødvendige,
de er essensielle. [...] Å kontrollere terreng og beskytte befolkningen blir enda viktigere enn i dag.
Man kan ikke forsvare noe land uten landstyrker. ”
Herbert McMaster, generalløytnant, tidl. leder ved US Army doktrine- og transformasjonskommando
(Sitert fra Army Summit, Oslo 2016; Minervanett, 16.03.2017)

Landstridskreftenes funksjon.
Avskrekking og beroligelse

AVSKREKKING
Forsvaret
Hæren og
Heimevernet
De norske landstyrkene har
gjennomgått store endringer de siste
tiåra. Både Hæren og Heimevernet
er modernisert – og desimert.
Oppgavene er blitt mer spesifikke;
komplementariteten noe tydeligere.
HÆREN består av Brigade Nord samt
kongevakt (HMKG) og grensevakt
(GSV) som operative avdelinger. Vakt-/
sikringsstyrkene har sine spesifikke
fredstidsoppgaver, og er ikke trent
for fellesoperasjoner. Brigaden, med
én bataljonsstridsgruppe i sør og
to i nord, kan brukes med utstrakt
fleksibilitet; nasjonalt og internasjonalt.
Hæren teller i 2017 ca. 4500 ansatte
(ca. 3750 militære) og ca. 4400
vernepliktige.
Driftskostnader 2016: 5,4 mrd.
HV består av en regional struktur
med 11 distrikter og 249 områder, med
ansvar for det territorielle forsvaret
av Norge. Hovedoppgaven er vakt og
sikring av (militære, men også sivile)
nøkkelobjekter. Spydspissen til HV
er de 11 innsatsstyrkene. HV teller i
2017 ca. 550 ansatte (400 militære),
og 41.000 utrustede soldater, med
45.000 innrullert. Stortinget vedtok i
2016 å redusere strukturen til 38.000,
og å nedlegge Sjøheimevernet.
Driftskostnader 2016: 1,2 mrd.

Nekte
motstander

BEROLIGELSE
Landforsvaret

Gjenerobre
territorium

Offensiv

Defensiv

Motstander hindres fra
å angripe eller ta norsk
territorium – bl.a. ved
tilstedeværelse som
etablerer en terskel.

Motstander angripes for
å gjenvinne territorium –
og straffes med militære
midler som understøtter
politisk innsats.

Nasjonal og alliert terskel

Tilstedeværelse

Tilbakeholdenhet

Defensiv
Motstander beroliges
ved tilstedeværelse
særlig av nasjonale
landstyrker for å vise
evne og vilje til kontroll.

Stabilitet
Sikkerhet

Motstander beroliges
av selvpålagte politiske
restriksjoner for egne og
allierte baser og øving,
særlig i nord / nordøst.

Nasjonal kontroll

Figuren viser den hevdvunne norske sikkerhets- og forsvarspolitikken slik den tradisjonelt er implementert særlig i Nordområdene, og spesielt i Troms/Finnmark. Den består av en balanse
mellom militær avskrekking og politisk beroligelse, hvor ikke minst
defensive landstyrker bidrar til beroligelse.

Avskrekkingen har bestått – og består – av Forsvarets samlede
styrke, med Alliansen i bakhånd, inkl. strategiske nasjonale
kapasiteter som kampfly og ubåter, og framfor alt: alliertes
kjernefysiske våpen. Beroligelsen består bl.a. i en restriktiv
basepolitikk, og landstridskrefter med evne til kontroll.

Landstyrkenes funksjon

Landstyrkenes svakhet

Hva er landstyrkene til for? Hva skal oppnås
med landmakt? Hva slags landstridskrefter
må vi ha? I en nasjonal setting i et land som
Norge spiller landstyrker en defensiv rolle.
De skal avskrekke og berolige en potensiell
motstander; ha kontroll over landterritoriet
og bidra til stabilitet; til å forhindre eller
håndtere en konflikt. Om nødvendig
skal militære midler, med landmakt som
sentralt virkemiddel, kunne brukes for å
framtvinge en situasjon som utløser
artikkel 5, for å sikre alliert støtte.
Vissheten om at landmakt finnes
(evne) og at den meget vel kan bli brukt
(vilje) gir klare signaler om at militær
aggresjon vil straffe seg: Når den defensive
krigsforebyggende terskelen utfordres blir
offensive mottiltak utløst.
Dette er den politiske funksjonen
til landmakt, som sikkerhetspolitisk
middel. Den militære funksjonen ligger i
den rollen landmakt er gitt i en nasjons
forsvarskonsept, som med tilhørende
ambisjonsnivå: Norske landstyrker
skal kunne føre høyintensitets strid;
altså krig. Det stiller operative krav til
landstridskreftene.

Hvordan står det til med landstyrkene?
Hvordan kan landstridskreftene styrkes?
LMU har pekt på vesentlige mangler i
Hærens stridsevne: I reaksjonsevne og
mobilitet, kampkraft og utholdenhet. Det
reiser spørsmål ved evnen til å holde ut i
en krisesituasjon – før artikkel 5 utløses,
til alliert unnsetning kommer. Men
også ved evnen til å håndtere nasjonale
krisesituasjoner som er under artikkel
5-nivå. Som må håndteres av egne styrker,
ikke minst landstyrker.
For å produsere egnet landmakt vil
LMU bygge på dagens manøverkonsept i
kombinasjon med et utvekslingskonsept.
Kampkraften foreslås forsterket særlig
ved at landstyrkene utrustes med
langtrekkende missiler, og ved styrking av
den mekaniserte kjernen.
En ny produksjonsmodell søker
å bedre reaksjonsevnen ved at stående
avdelinger blir operative i større deler av
året. Mindre personell i oppsatte avdelinger
skal kompenseres ved trente reserver, for å
høyne utholdenheten.
Se mer om LMU, side 26–27

Se mer om terskelforvaret i Tromsdokumentet, side 24–25
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”Dersom de økonomiske rammene for utviklingen av landmakten blir stående, fører de til en de
facto nedprioritering av Hæren og Heimevernet, og en dreining bort fra et balansert forsvar. [...]
Dette reduserer vår nasjonale handlefrihet [...].”
Odin Johannessen, generalmajor, Sjef Hæren (Dagens Næringsliv, 28.06.2017)

Videreutvikling av relevante landstyrker, 2018–.
Prinsipper for styrkebredde og styrkedybde

Landstrukturens bredde utvides med nye og
fornyede kapasiteter, som langtrekkende
landbaserte missiler, nye stridsvogner, nytt
langtrekkende artilleri og nytt kampluftvern.
Resultat: Kraftig øking av reaksjonsevne mot
et bredt spekter av trusler, med stor samtidig
kampkraft gjennom mange ulike systemer.
Men et lite antall enheter av hvert system gir
færre reserver å sette inn over tid –
og dermed mindre utholdenhet.

Sikring

Manøver

Utveksling

Evne til å sikre
objekter, systemer
og ressurser med
lett bevæpnete
soldater; evne til å
ha kontroll med en
situasjon ved
vakthold

Evne til å motstå
angrep over land,
fra hybride til fullmekaniserte styrker;
evne til å angripe og
ta tilbake eget
territorium.

Evne til å ødelegge
enkelt-objekter
med presisjonsvåpen på lang
avstand; evne til å
nekte en angriper
tilgang til nøkkelpunkter.

Materiell- og
teknologiintensivt;
levert fra mobile
land-plattformer,
fly eller fartøyer.
Stort kompetansebehov

Personellintensivt;
mange små
enheter. Nøkternt
materiell- og
kompetansebehov

Materiellintensivt;
brede samvirkesystemer (combined
arms) av komplekse
kampenheter. Stort
og sammensatt
kompetansebehov

BEROLIGELSE

BEROLIGELSE/AVSKREKKING

Prioritering av dybde:
Landstrukturens dybde økes med et større
antall like systemer innenfor en nøktern
strukturbredde (færre antall ulike systemer).
Dette kan oppnås både ved flere komplette
systemer (materiell og bemanning) og/eller
ved flere besetninger for det enkelte
materiell-sett (flere ’crew’).
Resultat: Større utholdenhet og kosteffektivitet
ved færre ulike systemer. Men også begrenset
spekter av reaksjonsmuligheter og fleksibilitet
– og dermed svakere reaksjonsevne

Figuren synliggjør konsekvenser ved prioritering av hhv. bredden
og dybden i en landstruktur, kombinert med de tre operasjonelle
hovedfunksjonene (evnene) sikring, manøvrering og utveksling.
De to siste ligger eksplisitt i anvisningen til Landmaktutredningen
– og som Troms-dokumentet 2 bygger på. Dette dokumentet
synliggjør samtidig den svært viktige samfunnsfunksjonen sikring,
for beroligelse også av egen befolkning.

For en småstat som Norge, med
begrensede ressurser til forsvar, må ulike
hensyn avveies og løsninger prioriteres.
Den klassiske avveiningen står mellom
bredde og dybde, og mellom reaksjonsevne og
utholdenhet. Høy reaksjonsevne for en stor
del av strukturen er svært kostbart, og dette
går derved ut over utholdenheten. Evne
til rask reaksjon for en del kapasiteter er
likevel avgjørende, men dét er også evnen
til å holde nasjonal kontroll over tid, enten
til en konflikt er avklart, eller til alliert
forsterkning kommer.
Avveining mellom bredde og
dybde i landstyrkestrukturen er derfor
et dilemma som må finne sin løsning
innenfor en bevisst politisk hensikt med
det militære forsvaret: En gjennomtenkt
og gjennomført strategi for forsvarsmakt så
vel som samfunnssikkerhet: en nasjonal
forsvarsdoktrine. Innen en slik kontekst
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Utholdenhet

Reaksjonsevne

Effektivt materiell:

Oppgradering av eksisterende systemer er ofte,
men slett ikke alltid, god samfunnsøkonomi.

Kompetent personell:

AVSKREKKING

Uavhengig av bredde og dybde er den mest
kritiske ressursen i landstyrkene personellet. 
Evne til manøver- og utvekslingsstrid krever
smarte og kloke soldater for bemanning av
komplekse, kompliserte, krevende systemer. 
Evne til sikring krever høy personlig integritet
og trygghet for selvstendige avgjørelser.

Kampkraft

Mobilitet

BALANSERT LANDSTRUKTUR
– også mellom bredde og dybde,
for sikring / manøver / utveksling

Bredde

En bred struktur med et stort antall ulike
systemer er kostbar å anskaffe – og også
dyr å drifte. En smalere, men dypere struktur
er i prinsippet rimeligere å anskaffe, men
gjerne enda dyrere å drifte.

Dybde

Prioritering av bredde:

Figuren peker også på at soldaten fortsatt spiller den mest
avgjørende rollen i enhver landstyrke, både som selvstendig
aktør og som operatør av stadig mer høyteknologisk materiell.
Antall soldater er ikke lenger det viktigste; det riktige volumet
– av kompetente spesialister for å utnytte plattformer og
informasjonsteknologi – er avgjørende. Og flere operatør-crew
for hvert system gir betydelig økt, kosteffektiv, utholdenhet.

handler prioriteringen også om å skape
en balansert landkomponent innenfor et
balansert nasjonalt forsvar.
Bredde- vs. dybde-vurderingen
kan heller ikke sees atskilt fra de andre
forsvarsgrenene: Evne til tilstrekkelig
nasjonal reaksjonsevne og nødvendig
nasjonal utholdenhet, kan bare oppnås ved
klok arbeidsdeling mellom de nasjonale
land-, sjø- og luftstridskreftene. På
samme måte er det mest av alt den allierte
dimensjonen som skaper avskrekking;
nasjonale styrker – og særlig landstyrker
– skaper mest beroligelse.
Se mer om avveining, side 36–37

SENTRAL STYRKE: Forsvaret skal være
balansert og kunne opptre som ett kampsystem.
Da er det vel en forutsetning at selve kjernen –
landstridskreftene – i seg selv er balansert, og
komplett oppsatt?

Investering i kompetanse – fra enkeltpersonferdigheter og teknologistyring i team, til ledelse
av store sammensatte landstyrker – er uansett
en ufravikelig forutsetning for reell stridsevne.

Forsvarets
styrke
Landstyrkene står for hovedtyngden
av Forsvarets bemanning. Av nærmere
25.000 årsverk i 2016 var ca. 9500 i Hæren
og HV. Av ca. 17.500 militært personell i
daglig tjeneste (inkl. vernepliktige i førstegangstjeneste) var over halvparten (ca.
9500) i landstyrkene.
Landstyrkene er enda mye større når hele
den ikke-aktive HV-strukturen inkluderes.
De 41.000 utrustede HV-soldatene alene
utgjør over to tredeler av de rundt 60.000
soldatene i det norske forsvaret.
Alle utgifter iberegnet var Luftforsvaret
og Hæren de deler av den militære delen
av forsvarssektoren med størst budsjett
i 2016; hhv. 5,8 og 5,4 mrd., mot 4,8 mrd.
for Sjøforsvaret og 1,2 mrd. for HV – og
hhv. 1,8–1,7–1,6 for Cyberforsvaret, FLO og
E-tjenesten. Totalen for etaten Forsvaret
var på 27,7 mrd. Landstyrkene sto for en
knapp firedel, med 19,5 % for Hæren og
4,3 % for HV. Materiellinvesteringene var
størst i Luftforsvaret (2,9 mrd., mot 2,3 i
Sjøforsvaret – og 1,1 i Hæren og 0,3 i HV).
Forsvarsbudsjettet – midler avsatt til hele
forsvarssektoren – var i 2016 på 49,1 mrd.
Til etaten Forsvaret – under FSJs ledelse
– var det avsatt 26,7 mrd.; dvs. ca. 55 %.

Kilder: Forsvarets årsrapport 2016; FD
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LANDMAKT – UTREDNING

”Langtidsplanen legger opp til investeringer knyttet til landdomenet på om lag 54 mrd. kroner
frem til 2034. [...] Landmaktutredningen skal sørge for at vi investerer disse pengene riktig.”
Haakon Bruun-Hanssen, admiral og forsvarssjef (’Statusrapport’, FD, 2017)

LANDMAKTUTREDNINGEN.
Langtidsplanen del 2
Identifiserte
svakheter
Landmaktstudien (LMU) legger
trusselbildet beskrevet og oppgaver
besluttet i Langtidsplanen (LTP)
til grunn for sitt arbeid. Av dette
har arbeidsgruppen identifisert fire
hovedutfordringer for landstyrkene:
1. Reaksjonsevne
Heimevernets reaksjonsevne er
god, med store deler av HV klar til
strid i løpet av kort tid.
Hærens bataljonssystemer (med
noen unntak) vil derimot ikke raskt
nok være klar til strid.
2. Kampkraft
Heimevernet har, til tross for volum,
ingen reell kampkraft over for en
konvensjonell motstander.
Hærens kampkraft er svekket av
liten fleksibilitet – av lavt volum og
utilstrekkelig materiell.
3. Mobilitet
Landstyrkene har begrenset
mobilitet i et land med store
avstander og utfordrende terreng.
Norge har i dag ingen helikopterkapasitet som i tilstrekkelig grad
kan sikre ønsket mobilitet.
4. Utholdenhet
Landstyrkene har begrenset
utholdenhet, som følge av for liten
dybde (volum) i strukturen. Den
svekkes ytterligere av mangelfullt
luftvern og krevende logistikk, med
materiellmangler.
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STATUS: Moderniseringen av landforsvaret må fortsette; materiellanskaffelser

til dels framskyndes. Den operative evnen må forsterkes. Reaksjonsevne,
kampkraft, mobilitet og utholdenhet, særlig for Hæren, må – og kan –
forbedres, også innenfor gitte rammer. Tyngdepunktet må forskyves enda
mer mot nord, framfor alt til Finnmark, framholder Landmaktutredningen.
Troms-dokumentet 2 legger hovedinnretningen
i Landmaktutredningen (LMU) til grunn for
sine vurderinger og anvisninger. Hovedutfordringene LMU identifiserer er også
utgangspunktet for de nødvendige endringer
dette dokumentet peker mot.
Veikartet som skisseres her (side
30–44) har like fullt trukket enkelte andre
konklusjoner og delvis pekt på andre mulige
løsninger. Det skyldes bl.a. større vektlegging
av innsatsevne og mobilitet knyttet til risiko for
ukonvensjonelle – hybride – anslag, behovet
for tydelig beredskap i hovedstadsområdet,
og for ytterligere styrking i Finnmark, samt
betydningen av utholdenhet. Dette knyttes
her – nøkternt – til de økte muligheter som
en politisk programforpliktet økning av
forsvarsbudsjettet vil gi, der LMU er bundet
av rammen som følger av Langtidsplanen (LTP).

Rammer og utfordringer
LMU tar utgangspunkt i, bygger på og fyller ut
den vedtatte LTP, og er utarbeidet etter føringer
i et politisk mandat, hvor økonomiske rammer
er en klar begrensning. Til føringene hører gitte
oppdrag til Forsvaret, og oppgaver og krav til
henholdsvis Hæren og Heimevernet. LMU skal,
i korthet, beskrive hvordan Hæren og HV best
kan utvikles innenfor de i LTP gitte rammer, for
å møte dagens og framtidas behov.
LMU peker på operative utfordringer:
Beredskapen er for lav i forhold de sikkerhetspolitiske utfordringene. Den viser til at
deler av Brigade Nord trenger for lang tid
på å nå tilfredsstillende kampkraft, fordi
soldatutdanningen skjer i avdelingene. Ingen av
de lette styrkene (HV, Garden, Grensevakta) er
i stand til å gjennomføre samvirkeoperasjoner
med andre forsvarsgrener eller allierte styrker.

Styrker på høy beredskap for operasjoner
ute er de samme som har størst tilgjengelighet
for innsats hjemme. De få styrkene som
hurtigst kan settes inn hjemme vil derfor
allerede kunne være disponert ute; dvs. en
krevende samtidighet. Det er mangel på trente
reservestyrker og erstatning for hovedmateriell.

Innretting og konsekvens
LMU har vurdert konseptuelle alternativer,
men skal ikke anbefale operasjonskonsept.
Statusrapporten heller mot en innretting
som springer ut av elementer fra dagens
manøverkonsept, i samvirke med et indirekte
utvekslingskonsept:
De nasjonale landstyrkene skal unngå
strid med motstanderens hovedstyrke, og
heller ramme kritiske sårbarheter, med
påvirkning over lange avstander og i flere
domener, gjennom fellesoperasjoner basert
på stor situasjonsforståelse: ’utveksling’.
Manøverstyrkene skal – i en krigssituasjon – stå
for den nasjonale evnen til å fange opp, stanse
og i nødvendig grad slå tilbake gjennombrudd
og dype inntrengninger av fiendtlige, konvensjonelle og teknologisk høyverdige, styrker på
norsk territorium.
LMU anviser ikke endelige eller
detaljerte løsninger i statusrapporten, men
antyder mulige valg for framtidig struktur.
Konkretiserte forslag skal fremmes i en egen
landmaktproposisjon.
Som manøverelementet i landstyrkene
vil LMU i hovedsak videreføre en mekanisert
brigade i Hæren (Brigade Nord). Den foreslås å bestå av tre like, mekaniserte infanteribataljoner, med taktisk støtte og logistikk:
Telemark bataljon på Rena, hvorav ett kompani
kun på beredskap, Panserbataljonen på
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LANDMAKT – UTREDNING

”Landmaktutredningen viser med all tydelighet at Russlands Krim-invasjon har ført til et
sikkerhetspolitiske hamskifte. [...] Derfor er en vesentlig styrking av forsvaret i Finnmark og Troms
et nøkkelpunkt i det som nå ligger på bordet.”
Aftenposten, lederkommentar (Aftenposten, 21.06. 2017)

Setermoen, tilnærmet fullt oppsatt, og en
omdannet, mobiliserbar og mekanisert,
2. bataljon på Skjold, til erstatning for dagens lett
– og oppsatte – bataljon der.
Som utvekslingselement foreslår LMU å
opprette en ny kavaleribataljon på Porsangmoen, med beskytnings- og måldefineringskapasitet inklusive egne landbaserte missiler
på egne mobile plattformer. Lenger fram
settes det inn soldater som skal finne og anvise
høyverdige mål for missilene.
Hæren vil, ut over disse manøver- og
utvekslingsegenskapene, i tillegg fortsatt
bestå av grensevakt og kongevakt. Alle øvrige
sikringsoppgaver vil i hovedsak, som hittil,
være HVs oppgaver.
Vedtatt modernisering med anskaffelse
av nytt materiell foreslås i hovedsak videreført,
med den viktige endringen at missiler innføres
som ny kapasitet i Hæren:
• Kampvogner (stormpanservogner CV9030 og
spesialplattformer på CV90-basis) er nyanskaffet
eller oppgradert. LMU tar til orde for – som ett,
tydelig preferert, alternativ – at de mekaniserte
manøverstyrkene bygges opp rundt denne flåten.
• Stridsvogner foreslås i prinsipp videreført som
det eneste reelle reaksjonsmiddel mot
motstanderens tilsvarende systemer. Vedtatt
oppgradering av eksisterende vognpark anses
som utilfredsstillende, og foreslås avsluttet. LMU
vurderer en ny generasjon stridsvogner, eller
om en ny type panserjagere med tilsvarende
direkteskytende effekt kan utvikles på CV90-basis.
• Artilleri er utredet, og LMU påpeker verdien av
rørartilleri som tapspåfører. Den går inn for å
tilskynde anskaffelse av slike skyts, men har ikke
funnet økonomisk grunnlag for å gjeninnføre mer
langtrekkende rakettartilleri, selv om behovet er
anført.
• Missiler på landmobile plattformer er anbefalt
innfaset. LMU peker på effekten av langtrekkende
høypresisjonsmissiler (200 km rekkevidde) mot
høyverdimål.
• Helikopter er definert som ønskelig. LMU har
likevel ikke funnet økonomi for egne helikoptre,
og mener den fullmekaniserte strukturen vil ha
reduserte behov.
• Kommunikasjon er helt avgjørende, og LMU fastslår
behov for nytt kommando- og kontrollsystem,
ikke minst for å tilrettelegge for raske og lange
forflytninger.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

LMU foreslår også felles landmaktledelse,
hvor HV består som egen organisasjon
med egen ledelse, underlagt Sjef Hæren,
men opprettholde sin egenart og folkelige
forankring.

Personell og baser
Den foreslåtte strukturen har konsekvenser for
utdanning og bemanning. Det anslås at det vil
bli om lag like mange offiserer som nå; færre
grenaderer og flere sersjanter; noe færre sivilt
ansatte.
Hæren endres mest ved et redusert antall
vervede i de mekaniserte bataljonene, med
større og bedre trente reservestyrker – og med
færre soldater i førstegangstjeneste. LMU tar til
orde for en hærreserve som trenes årlig,
og kan settes opp på ett til to døgns varsel, noe
som skal kompensere for et mindre antall
vervede. Utrederne mener det vil redusere den
øyeblikkelig responsevnen noe, men likevel gi
høyere generell beredskap.
LMU mener at grunnleggende soldatutdanning i avdelingene er for lite hensiktsmessig. Det foreslås et mindre inntak, fordelt
på fire innkallinger, til én felles rekruttskole.
Det tas til orde for en differensiert førstegangstjeneste: 16 måneder for spesialiserte
funksjoner i brigaden, med påfølgende
overføring til reserven; 12 måneder for mindre
kompetansekrevende stillinger, med overføring
til HV. Det foreslås økt innkalling fra Nord-Norge.
Heimevernet reduseres til 38.000
soldater, som vedtatt av Stortinget i LTP. Dette
anses som tilstrekkelig ut fra de prioriterte
oppgavene. Enkelte kapasiteter fra det
nedlagte Sjøheimevernet foreslås videreført
i landstyrkene. HV skal styrkes i Troms og
Finnmark.
LMU mener det er behov for de gjenværende baser og leire, og foreslår ingen
endring i lokalisering. Med økt tilstedeværelse
på Porsangmoen må det investeres i
oppgraderinger der.

Supplerende
prosess
Langtidsplanen (LTP) ble sterkt
kritisert for ikke å omfatte landforsvaret. Det utredes for seg, i
etterkant.
Landmaktutredningen (LMU)
kompletterer LTP, men med en
annen prosess. I begge tilfeller har
Forsvarssjefen (FSJ) hatt oppdraget –
med føringer – fra forsvarsministeren:
I oktober 2015 ga han, som Forsvarets
øverste sjef, regjeringen sitt
fagmilitære råd (FMR). I juni 2017
la han, nå som militær rådgiver i
Forsvarsdepartementet (FD), fram en
statusrapport fra LMU.
Mens FMR er en komplett anbefaling
utgitt av Forsvaret, er LMUrapporten for en statusorientering
fra et pågående arbeid, utgitt av FD
(og nettpublisert av Forsvaret). De
endelige militærfaglige anbefalinger
foreligger ikke i denne. Regjeringens
forsvars-politiske forslag fremmes i en
egen proposisjon til Stortinget, som så
fatter vedtak.
LMU-prosessen er gjennomført av
en bredt sammensatt arbeidsgruppe
nedsatt av FD, ledet av brigader Aril
Brandvik.

MERKELIG MOBILITET: Når mobilitet er en
hovedutfordring og hybride anslag mest sannsynlig;
hvorfor prioriteres ikke da evne til luftmobilitet med
lette innsats-styrker – med egne helikoptre?
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”Hæren er etter den kalde krigens opphør redusert med over 90 prosent
og HV tilsvarende med 50 prosent. Jeg mener at reduksjonene har gått for langt.”
Tor Rune Raabye, generalmajor, Sjef Heimevernet (Dagens Næringsliv, 12.07.2017)

Hæren, 2017
Hæren står for kampkraften
til landstyrkene
OPPDRAG: Hæren skal bidra til Forsvarets
krigsforebyggende rolle og krisehåndtering
gjennom evne til å avgrense et militært
angrep, sikre tidlig mottak av og samvirke
med allierte styrker, og ved behov
gjenopprette territoriell integritet som del
av NATOs kollektive forsvar. Hæren skal
bidra med kapasiteter i fellesoperasjoner
– nasjonalt og internasjonalt – i tett
integrasjon med allierte. Hæren skal ivareta
grensevakt og kongevakt.

AMBISJON: Hæren skal kunne stille

hele eller deler av Brigade Nord til
nasjonal og internasjonal innsats,
med inntil en bataljonsstridsgruppe til
allierte operasjoner eller internasjonal
innsats; stille grensevakt og militærpoliti, samt ivareta vakthold og sikring
av Kongehuset. Hæren skal også sette
opp den organisatoriske rammen for en
flernasjonal brigadekommando.

Heimevernet, 2017
Heimevernet står for volumet
til landstyrkene.
OPPDRAG: HV har et landsdekkende

territorielt 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. HV har en viktig rolle i å
etablere lokal situasjonsforståelse og bidra
med styrkebeskyttelse for allierte styrker
til Norge. HVs innsatsstyrker skal kunne
anvendes over hele landet.
Fra 2018 er Nasjonal territoriell
kommando Heimevernet (NTK HV)
operativ, med ansvar for styrkeproduksjon,
drift og operasjoner; med distriktssjefene
underlagt Sjef HV.

AMBISJON: HV skal være i stand

til å etablere tilstedeværelse,
situasjonsforståelse og beskyttelse av
militær infrastruktur og lokal-befolkning
i utsatte områder ved sikkerhetspolitiske
kriser og eskalering. HV skal raskt stille
personell til vakthold og sikring av de
høyest prioriterte militære og sivile
objekter, og kunne stille støtte det sivile
samfunn ved ulykker, naturkatastrofer, og
terrorhendelser.
Basert på Prop. 151 S (2016–2017)
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Nåværende struktur; hva og hvordan
LANDSTYRKENE: Forsvarets landstyrker består av Hæren og Heimevernet. De

to, med hver sin ledelse og egenart, har svært ulike oppgaver og egenskaper.
Med henholdsvis mobile kampstyrker og stasjonære sikringsstyrker utgjør de
komplementære strukturer i landdomenet. Størstedelen av HVs personell har
bakgrunn fra Hæren; andre kommer fra øvrige forsvarsgrener.
Hæren ble gjenoppbygd etter krigen;
Heimevernet ble til av krigens erfaringer.
HV ble skapt for å sikre mobilisering
av primært hærstyrkene. Med avviklingen av mobiliseringsforsvaret falt
HVs opprinnelige oppgaver bort, og
organisasjonen fikk nye sikringsoppgaver.
De to strukturene er flere ganger foreslått
samlet til ett landforsvar. Dette har
verken fått utstrakt politisk gehør eller
bred militær oppslutning. Formelt sett er
ikke HV en egen forsvarsgren; reelt sett,
med egen Sjef HV, blir det likevel gjerne
oppfattet som det.
Begge er kontinuerlig nedbygd siden
1990-tallet. HV er fortsatt landsdekkende.
Hæren kan operere over hele landet, men
er utgangsbasert i noen få geografiske
områder (ref. kartet på neste side).

Hærens struktur og situasjon
Hæren er redusert fra 13 til én brigade,
som heller ikke er komplett: Brigade Nord,
med hovedstyrken i Troms og elementer
i Østerdalen, er ca. 70 prosent oppsatt. I
alminnelighet vil en nasjonal landmakt
i vår tid mønstre minst tre manøverbrigader, og i tillegg spesialsystemer.
Av dette følger påstanden om at Norge i
realiteten ikke har en hær, men spredte
hærstyrker.
Brigade Nord ble opprettet som følge
av den omfattende restruktureringen av
Hæren i første halvdel av 2000-tallet, etter
avvikling av de siste mobiliseringsbrigader
og 6. divisjon. Divisjonen var kommandooverbygning over bl.a. tre taktiske brigader,
et artilleriregiment og en taktisk

helikoptergruppe, samt en rekke dedikerte
bataljoner for taktisk og logistisk støtte.
Brigade Nord ble designet for å fange
opp de mest kritisk viktige av de taktiske
samvirkefunksjonene fra divisjonen,
i et combined arms-system, men da i
betydelig nedskalert størrelse. Siden
styrkeproduksjon og operativ innsatsevne
av kosteffektivitetsgrunner ble samlet
i felles fagmiljøer knyttet til restene av
bataljonene fra 6. divisjon har Brigade
Nord beholdt bataljons-betegnelsen også
på sine støttefunksjoner, der andre land
opererer med kompanier. Den nåværende
brigaden er altså ualminnelig stor og tung
i internasjonal målestokk. Den er også
omtrent dobbelt så stor som de lette – og
lettere flyttbare – taktiske brigadene i den
nedlagte divisjonsstrukturen.
To av de tre gjenværende manøverbataljonene (kampstyrkene) i Brigade Nord
har et betydelig innslag av grenaderer
(vervede) i tillegg til soldater inne til
førstegangstjeneste: Panserbataljonen (Pbn)
på Setermoen og – særlig – Telemark bataljon
(TMBN) på Rena. Landmaktutredningen
legger opp til å redusere antall vervede
i TMBN, som vil få halvert den stående
styrken. Dagens 2. bataljon (Bn2) på
Skjold vil med LMUs innretting i sin
helhet bli en mobiliserbar styrke, men
med samme utrustning som de to øvrige
kampbataljonene
Utenfor brigaderammen omfatter
Hæren også to operative sikringsstyrker
med lett utrustning: Grensevakten i SørVaranger (GSV) og kongevakten i Oslo
(HMKG).
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LANDSTYRKENE 2017

”Noreg vil dei næraste åra kunne stå ovanfor ei rekkje sikkerhetsutfordringar og trugsmål. [...]
Nedbygginga av Hæren og Heimevernet er historielaus.”
Liv Signe Navarsete, utanriks- og forsvarspolitisk talskvinne, SP (Harstad Tidende, 08.05.2017)

Norges landstyrker, 2017

Ledelse og manøverelementer

Høybuktmoen:
• GSV
Skjold:
• Bn2

Porsangmoen:
• Ida og Lyra

Bardufoss:
• Brigade Nord
Setermoen:
• Pbn

Hæren
Bjerkvik:
• Claymore

Hovedkvarter

Militære strukturer er tradisjonelt
tydelig hierarkiske, og i hovedsak
universelle. For den norske hærstrukturen er det poeng i seg selv at
den er gjenkjennbar for allierte, og
strukturelt tilrettelagt for sømløst
samvirke innenfor NATO.

• Avdeling

HV innsatsstyrke
• Avdeling

Drevjamoen:
• Heron

LANDSTYRKENE:
Værnes:
• Rype

Haakonsvern:
• Bjørn West

De norske landstridskreftene finnes i Hæren og Heimevernet, samt i Forsvarets spesialkommando (FSK).
Sjef Hæren har sitt hovedkvarter med stab på Bardufoss
i Troms; Sjef HV har sitt hovedkvarter og sin stab på
Terningmoen i Østerdalen. FSK er forlagt på Rena.

Setnesmoen:
• Archery

Heistadmoen:
• Gunnerside

Heimevernet
Terningmoen:
• Grebe

Rena:
• TMBN
• FSK

Lutvann:
• Derby

HMKG
Rygge:
• Polar Bear VI
Vatneleiren:
• Osprey Varg

HÆREN: Brigade Nord inkluderer de tre manøverbataljonene (2. bataljon, Panserbataljonen og Telemark
bataljon), samt støtteavdelinger.
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) er grensevakt;
Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) er kongevakt.
HV: Heimevernet er organisert i 4 regioner og
11 distrikter med lokal ledelse – og 249 områder.
Strukturen inkluderer 11 innsatsstyrker.

Figuren viser sammensetting og lokalisering av Norges
landstyrker anno 2017, med ledelseselementer og manøverenheter i Hæren og Heimevernet. I tillegg kommer bl.a.
utdannings- og støtteavdelinger, lagre og verksteder, og
HVs 249 områder; for Hærens del også reserver.

Kartet viser en konsentrasjon av landstrids-kreftenes kampkraft
til Troms og Østerdalen, med tyngdepunktet i Midt-Troms.
Her, i Bardufoss leir finnes hovedkvarter til Sjef Hæren, samt
Brigade Nord – Midt-Troms er også primærområdet for operativ
styrkeproduksjon.

Heimevernets struktur og situasjon

funksjoner – objekter, anlegg, systemer,
institusjoner og kulturarv
– i en konflikt- eller krigssituasjon.
Og framfor alt: Beskytte befolkningen.
Nøkterne beregninger tilsier at HV
trenger 50–60.000 kvalifiserte soldater for
tilfredsstillende å løse disse kritisk viktige
nasjonale oppgavene.
Troms-dokumentet 2 legger til grunn
av landstyrkene videreføres med Hæren og
Heimevernet som to separate, samvirkende,
strukturer – og at begge styrkes i forhold
til i dag. Begge må ha økt volum og bedre
utrustning.

Heimevernet har fått redusert både
områdestrukturen og styrkestrukturen.
Sistnevnte er spisset gjennom etablering
av innsatsstyrker. De 11 gjenværende
innsatsstyrkene er om lag på kompanistørrelse, fra rundt 100 til 300 soldater,
og kan med en viss mobilitet og ild-kraft
samvirke med hæravdelinger, men har
begrenset beskyttelse. HVs styrkestruktur er
ytterligere redusert ved at Sjøheimevernet
avvikles i 2017. HVs personellstyrke er halvert
til 41.000 utrustede soldater, og er i 2017
vedtatt ytterligere redusert – til 38.000.
Etter at de opprinnelige oppgavene
med sikring av mobiliseringssystemet falt
bort, og hærstyrkene ble kraftig redusert,
fikk HV – gjennom en gradvis konseptuell
endring – den enda mer krevende oppgaven som territoriell sikringsstyrke over
hele landet. HV må nå sikre nasjonal
kontroll med alle samfunnets kritisk viktige
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Brigaderammer
og stridsgrupper

Se også Troms-dokumentet side 34–41

Troms-dokumentet 2 bygger på
den klassiske ’order of battle’ for
landstyrker, med brigade, bataljon
og kompani som ryggrad: Brigaden
bygges av tre bataljoner, bataljonen
av tre kompanier, kompaniet av tre
tropper, troppen av tre lag. Dette er
skjematiske, velkjente grunnbegreper
og betegnelser på nivåer for ledelse og
strukturer for operativ innsats. I vår tid
varierer disse struktur-byggeklossene
sterkt i størrelse, sammensetning og
antall, på hvert nivå.
Ulike fagmiljø bruker forskjellige
betegnelser på samme størrelser:
Et kompani i infanteriet tilsvarer en
eskadron i kavaleriet og et batteri
i artilleriet. En panserbataljon fra
kavaleriet er en parallell til en
mekanisert infanteribataljon; begge
kalt manøverbataljoner – som brukes
mest i dette dokumentet.
Moderne styrker settes gjerne
sammen ad hoc for et definert
oppdrag, ut fra en multifunksjonell
ramme (verktøykasse) bygget
over de klassiske strukturene i en
brigaderamme. I Norge er Brigade
Nord en typisk slik ramme for
produksjon av styrke-elementer og
stridsevne.
Troms-dokumentet 2 bruker
begrepet stridsgruppe om en slik
oppdragstilpasset, relativt selvstendig
opererende innsatsstyrke. En slik er
satt sammen av elementer fra flere
avdelinger og fagmiljøer, med en
stridende kjerne hentet fra en av
brigaderammens manøverbataljoner:
en bataljonsstridsgruppe eller
mindre; en kompani- eller
eskadronstridsgruppe.

KOMPLEMENTÆR KRAFT: Når landdomenet er
utsatt også av ukjente trusler, inkl. hybride anslag
flere steder i landet – samtidig – trengs vel en
styrking av både hær og heimevern?
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”Kjernekompetansen til Hæren vil fortsatt være å ta, sikre eller holde et stykke land, eller
å slå en fiende på land. Nå og i fremtiden er det bare bakkestyrker som vil være i stand til
å ta og holde kontrollen over landområder.”
’Visjon 2035’ (Hæren, 2015).

NORGES LANDSTYRKER, 2018–.
Framtidig, fleksibel landmakt
Norges nasjonale landmakt må styrkes – med økt beredskap for større utholdenhet.
Det gjøres ved økt volum på personell og materiell, men viktigst ved å utvikle større
evne til fleksibel oppdragsløsning – i alle domener, alle landsdeler. Landstyrker som
er av begrenset størrelse må ha utstrakt evne til oppdragstilpasset, mobil innsats.
1 MULTIFUNKSJONELT KAMPSYSTEM

4 100.000 SOLDATER

Norges egne landstridskrefter må ha tilstrekkelig reaksjonsevne,
mobilitet, kampkraft og utholdenhet til å løse oppdrag – til alliert
forsterkning kan komme. Den nasjonale landforsvarsevnen må
styrkes vesentlig, ikke bare for å kunne føre høyintensitets strid,
men for å kunne håndtere en vedvarende, ikke-konvensjonell,
lavintensitets konflikt alene – og kontinuerlig bidra til å trygge
befolkningen.

Landstyrkene må kunne stille minst 100.000 kvinner og menn
for å etablere et troverdig utholdende forsvar av land-domenet:
Det tilsvarer ca. 2 % av befolkninga.

Heimevernet må være adekvat utrustet og trent for sitt
territorielle oppdrag, primært å sikre objekter i lokalmiljøet,
dernest å stille veltrente innsatsstyrker til rask innsetting.

Hæren utgjør kjernen i innsatsstyrkene, og må minimum
bestå av 10.000 soldater i daglig tjeneste og rundt 30.000
i mobiliserbare reserver.

Hæren må være utrustet og trent for oppgaver i hele spekteret
fred–krise–krig og i alle deler av land-domenet – og for innsats i
hele landet, så vel som internasjonalt.

HVs innsatsstyrker vil operativt kunne inngå i
denne delen av landstridskreftene, men
HV består som egen organisasjon.

Heimevernet utgjør kjernen i sikringsstyrkene, og må
etter hvert bestå av rundt 60.000 soldater. I de nasjonale
sikringsstyrkene inngår også Garden og Grensevakta.

CY

2 BEHOVSTILPASSET BEREDSKAP
Troms-dokumentet 2 tar til orde for en ny, nasjonal beredskapsstruktur for landstyrkene, tilpasset varierende behov for
bl.a. reaksjonsevne. Denne tilnærmingen legges til grunn
for utviklingen særlig av hærorganisasjonen. Tilnærmingen
gjør også oppsetting av en brigaderamme nummer to
(reservebrigade) realistisk innenfor en ramme på 2 % av BNP.

5 2 % AV BNP
Troms-dokumentet 2
legger en økonomisk
ramme på 2 % av
BNP til grunn for sin
vurdering og sine
anbefalinger

INNLAND

BY

Terningmoen
HV
Rena

3 RIKTIG REAKSJON
Troms-dokumentet 2 peker på at en fleksibel organisasjon
skal kunne stille relevante styrker med riktig reaksjonsevne til
ulike situasjoner – på tre beredskapsnivåer: Enkelte enheter
må ha evne til umiddelbar reaksjon. Deretter skal det fra øvrige
deler av brigadesystemet, og når nødvendig fra Hærreserven,
kunne settes inn rask forsterkning, og ved opptrapping skal
det kunne aktiveres styrker for videre, nødvendig oppfølging:
En reaksjonsberedskap i tre trinn som blir definerende for
strukturutvikling og styrkeproduksjon.
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Oslo
HMKG
Rygge 720 Helikoptergruppe Sør

Brigadekommando 3
’Hovedstadskommandoen’

Brigadekommando (kadre)
med standkvarter på Rena

FORSVARET AV NORGE
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”Argumentene for en mekanisert brigadestruktur er ikke basert på følelser.
Det er ikke nostalgi når Hærens generalinspektør setter soldaten og ikke materiellet i sentrum,
det er forståelse av krigens natur.”
Jan Fredrik Geiner, oberst, Hærens våpenskole (Minervanett, 26.09.2016)

6 MULTI-ROLLE LEDELSE
Norge har én oppsatt brigade, men trenger evne til å lede
tre brigade-ekvivalenter. Troms-dokumentet 2 foreslår å
opprette en brigade- kommando (kadre) i hhv. Finnmark
og Østerdalen, som inngår i et landoperativt kommandonettverk.
All

ier

tf

or

st

Brigadekommando 2
’Finnmarkskommandoen’

GP
Porsangmoen
er

k
ng

Brigadekommando (kadre) med
standkvarter på Porsangmoen
GSV

Brigade Nord

ni

Bardufoss
Hæren
339

KYST

FJELL

Helikoptergruppe Nord

10 STYRKET KAMPKRAFT

Brigadekommando 1
Brigade Nord-kommandoen

Landstridskreftene må videreføre sin mekaniserte kjernestruktur,
med mer og modernisert materiell, herunder særlig – og snarest:

7 ALLIERT SAMVIRKE

8 TAKTISK HELIKOPTERSTØTTE

Hæren anskaffer minimum rundt 60 av nyeste
generasjon stridsvogner, og oppgraderer
ildledningssystemet på dagens Leopard 2A4.

KAMPVOGNER
Hæren har og viderefører dagens CV9030
stormpanservogner, nettverksintegrert med
oppgraderte og nye stridsvogner.

STYRKET
DYBDE

Norge er avhengig av alliert forsterkning ved krise
og krig. Det forutsetter størst mulig alliert utdanning,
trening og øving i fredstid, og så langt mulig i det
sannsynlige innsettingsområdet i nord.

STRIDSVOGNER

2 % AV BNP

Ledelse og oppsatt feltbrigade i Troms

ARTILLERISKYTS
Hæren må snarest anskaffe nytt rørartilleri
og gjeninnføre rakettartilleri: Minimum 24+12
skyts; med målbilde 72+12.

Hæren må ha evne til luftmobile operasjoner, og
minimum kunne løfte en kompanistridsgruppe. Hæren
tilføres egne helikoptre i Nord, Spesialstyrkene egne
i sør – i respektive skvadroner, under felles ledelse av
139 luftving på Bardufoss.

LUFTVERN
Hæren blir tilført kampluftvern, men vil trenge
flere sett typer og flere sett.

HELIKOPTRE
Hæren må tilføres nye helikoptre og videreføre
dagens Bell 412; til sammen minst 24 maskiner.

Forsvarsregion Troms+ er tyngdepunktet for norsk
landmakt – for forsvaret av Norge. Her finnes, som eneste
sted i landet, permanent tilstedeværelse fra alle deler
av Forsvaret, og her har samfunnet investert enorme
summer i en velfunksjonerende, integrert infrastruktur for
landstridskrefter, fellesoperativt og alliert samvirke.

Troms-dokumentet 2 foreslår å opprette en brigadekommando (kadre) på énstjernes nivå i hhv. Finnmark og
Østerdalen. Oppsatt kan disse lede tildelte styrker; nr. 1 og 3
hvor som helst i landet; nr. 2 i Finnmark. Brigkdo 3 kan sette
opp en brigaderamme som nasjonal, strategisk reserve.

FORSVARET AV NORGE
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2 % AV BNP

9 BASTION TROMS

ØKT
BREDDE

YBER

LANDSTYRKENE 2018–

MISSILER
Ved vesentlig økte rammer tilføres
Hæren også langtrekkende, landbaserte
missiler. Avskrekking ved hjelp av missiler
leveres imidlertid primært fra luft og sjø.

11: Side 32–33

44: Side 41

74: Side 52–54

22: Side 38–41

55: Side 37

84: Side 55–59

33: Side 34–35

66: Side 41

95: Side 45–48

10
4: Side 42–43
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LANDSTYRKENE 2018–

”Å kunne forsvare, innta og holde på landområder og viktig infrastruktur har alltid vært avgjørende i
territoriell krig og væpnet konflikt. Landmaktens rolle er minst like viktig i dag og i fremtiden som den alltid
har vært. Derfor må vi sikre at Hæren og Heimevernet er best mulig tilpasset utfordringer og trusselbilder.”
Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister, H (Oslo Militære Samfund, 09.01.2017)

FLEKSIBEL LANDMAKT
Kritiske krav
til landmakt
Landmaktstudien har valgt å legge
særlig fire operative kriterier til grunn
for sin vurdering spesielt av Hæren,
og for den skisserte innretting av
framtidig norsk landmakt:
• Reaksjonsevne som tida det tar fra
en ordre mottas til avdelingen står
klar i basen, til å løse oppdraget.
• Mobilitet som evnen til å forflytte seg
geografisk, enten lange distanser
(strategisk) eller korte (taktisk).
• Kampkraft som summen av styrkens
evne, inkl. manøver, ildstøtte,
beskyttelse, logistikk, kommando.
• Utholdenhet som en enhets evne
til å gjennomføre operasjoner med
en viss intensitet over (lengre) tid.
Kilde: Statusrapport LMU (2017)
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Multirolle landstridsevne
EVNE: Landmakt handler først og fremst om evne: Evne til å beskytte, evne

til å bekjempe. Evne forutsetter vilje: Vilje til å kjempe; vilje til å finansiere en
nasjonal landstridsevne med kampkraft og størrelse til å avskrekke og berolige.
Med beredskap som har riktig reaksjonsevne og tilstrekkelig utholdenhet.
Framtidas landmakt må være fleksibel
og flerfunksjonell; multirolle og multidomene; troverdig og tillitvekkende.
Politiske myndigheter må definere
ambisjonene og stille krav ut fra oppgaver
og trusler. Militære ledere må utvikle
løsningene – og skape evnen. Det vi har, må
virke hele tida. Det betyr allerede i kveld.

Sammensatt bilde
Landmaktutredningen har stilt en mangeldiagnose. Landstyrkene, og Hæren i sær,
må ha høyere reaksjonsevne, styrket kampkraft, bedre mobilitet og større utholdenhet.
Det er trolig riktig – og utvilsomt viktig.
Disse egenskapene er ikke de
eneste som skaper relevant landmakt.
Og bildet er slett ikke entydig mørkt:
Eksempelvis er evnen til operativt samvirke,
en nøkkelegenskap spesielt for Hæren,
sterk. Særlig mellom Hærens egne kampog støttesystemer, men også det operative
samvirket med andre deler av Forsvaret, og
med allierte, er velutviklet.
Likedan er evnen til taktisk mobilitet i
mange situasjoner imponerende. Evnen
til å mestre krevende omgivelser er også av
svært høy kvalitet. Landstyrkene har
også vist seg svært kapable til å etablere
og utnytte en riktig situasjonsforståelse i
operasjonsområdet. Solid fagkompetanse
og godt utstyr har bidratt, men vel så viktig
har norske soldaters holdninger og verdier
vært.
Bak dette ligger et ualminnelig
velutviklet lederskap; velfungerende selv
under de mest krevende operasjonsforhold.

Sammensatt rolle
Forsvarets oppgaver skal løses i fred, krise,
konflikt og krig. Landstyrkene har en
sentral rolle i hele spekteret, hjemme og
ute. Den dimensjonerende, og kanskje
tidvis overskyggende, oppgaven er å kunne
føre høytintensitets strid.
En slik strid kan ikke et småstatsforsvar vinne. Forsvaret av Norge er basert
på alliert unnsetning når konflikten når et
visst nivå. Men egne styrker må reagere
raskt når en situasjon oppstår – og holde
ut til forsterkninger kan komme. Også
når forsterkning ikke kommer, særlig når
en konflikt ikke defineres som militært
angrep, og ikke utløser Artikkel 5: Et
lavintensitets hybridangrep er nå mer
sannsynlig enn et strategisk overfall.
Landstridskreftene må mestre alt.
Landstyrkene skal primært bidra
til å bygge en territoriell terskel, for å
forhindre konflikt. Det krever mobilitet
og kampkraft – og reaksjonsevne. Utstrakt
tilstedeværelse over hele landet, og lengst
nord i sær, bidrar til reaksjonsevnen – til
krigsforebygging.
Troms-dokumentet 2 peker på
at landstyrker, med sin innebygde
fleksibilitet, er det mest anvendelige
militære instrument i den politiske
verktøykassen, med defensive
egenskaper og offensive evner til
avskrekking og beroligelse.
POLITISK PRIORITERING: Når konflikt
og krig skal forhindres, og landstyrker er
den mest fleksible militærmakt, bør ikke da
landstridskreftene prioriteres opp?

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

LANDSTYRKENE 2018–

”Heimevernet er den viktigste delen av landmakten inn i fremtiden. Vi trenger tilstedeværelse lokalt, vi trenger
folk som vet hvilke båter som er på fjorden, hvilke biler som kan brukes og hvem som bor hvor. Så trenger vi
en hær som kan rykke ut på kort varsel til alle aktuelle områder. Det er slik landmakten henger sammen.”
Robert Mood, generalløytnant (P) (VG, 08.07.2017)

Multirolle landstridskrefter

Sikringsstyrker

HÆREN/HV
Heimevernet
GSV, HMKG

Spesialstyrker

FSK
KJK

Manøverstyrker

ROM-

Forsvarssjefens
fagmilitære råd

DOMENET

Forsvarssjefen (FSJ) avga sitt
fagmilitære råd (FMR) i 2015, inkl.
anbefalinger for landmakt. Disse
rådene ble av regjeringen satt til side
ved utsettelse av landstyrkene, med
egen landmaktutredning.

Innland

Brigade Nord
HV/Innsats

LANDOPERASJONER
Sikring

Brigade Nord
kan stille skreddersydd bidrag
til ulike typer fellesoperasjoner,
eksempelvis etterretnings- og ISTARkapasitet.

NASJONALE

Kyst

FELLESOPERASJONER
Manøver
NASJONALE, FLERNASJONALE

LAND-

LUFT-

Krise

Konflikt

DOMENET

Fred

Multidomene landstyrker

Fjell

By

HÆREN/HV

Intensitet

Multirolle – multidomene – multifunksjonell landmakt

DOMENET

Fred

Intensitet

Cyber

SJØ-

DOMENET

CYBERDOMENET

I FMR anbefalte FSJ den vedtatte
moderniseringen av Hæren videreført,
med bl.a. anskaffelse av kampluftvern,
nytt artilleri og oppgradering av
stridsvognene. Han anbefalte også
en styrking av tilstedeværelsen i
Finnmark, med en jegeravdeling ved
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV)
og en mekanisert stridsgruppe ved
Garnisonen i Porsanger (GP). Ved økte
rammer prioriterte FSJ bl.a. en brigade
til, og egne helikoptre til Hæren.

ELEKTROMAGNETISKE
DOMENE

Figuren illustrerer betydningen av at norske landstridskrefter er
innrettet mot, og har utviklet evne til å operere i, flere domener;
oftest i fellesoperasjoner, tidvis i rene landoperasjoner. Styrkene må
ha evne til å innta til dels svært ulike roller, for å kunne løse et bredt
spekter av oppdrag, nasjonalt og internasjonalt.

Figuren påpeker at oppdragsløsning ofte krever innsats i flere ulike
deler av land-domenet – oftest samtidig; enten det er operasjoner
hjemme eller ute, og med ulik intensitet. Hærens combined
arms-system, med produksjon av manøverstyrker i Brigade Nord,
muliggjør slik nødvendig multifunksjonalitet.

Småstater med små styrkestrukturer er avhengige av stor
fleksibilitet for å kunne operere i hele spekteret fra fred, i konflikter
og til krig, jf. figuren også på side 17. Slik multifunksjonalitet krever
betydelig bredde i utrustning, og ikke minst i kompetanse.

Landstyrkene består av både sikrings- og manøverstyrker.
Sikringsstyrker har liten kampkraft, og er i liten eller ingen grad
trent for å kunne delta i fellesoperasjoner. De har derimot ofte høy
reaksjonsevne, og er gjerne helt eller delvis spesialisert for enkelte
stridsmiljø og situasjoner, jf. også figuren på side 35.

I forliket om langtidsplan ble
forsterkingen av GSV vedtatt og
kampluftvern er besluttet anskaffet.
I en egen kommentar i planproposisjonen (Prop. 151 S) fastslo
FSJ at regjeringens anbefalte utvikling
av landmakten ”[...] ikke samsvarer
med den konseptuelle innretningen
som jeg fremmet i mitt fagmilitære
råd. Fornying av Hærens ildkraft og
beskyttelse utsettes og samling av
ildkraften i nord prioriteres ikke”.
Kilde: FMR (2015) og LTP (2016)

Troms-dokumentet 2 ANBEFALER:
•

•

Landstyrkene må ha evne til å løse oppdrag i hele
konfliktspekteret, og være utrustet for å operere i
alle landrelaterte domener, med utvikling av evne
til multi-domene operasjoner.
Landstyrkene må i nødvendig grad spesialiseres
for innsats i særskilte sub-domener, som
operasjoner i fjell-, by- og kyststrøk.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

•

Landstyrkene må spesialisere sine evner til
sikringsoppdrag, manøver- og utvekslingsstrid.
Dedikerte sikringsstyrker må utvikles videre
særlig i Heimevernet, men også i Hæren. Evne til
manøver- og utvekslingsstrid må videreutvikles i
Hæren, samt i spesialstyrkene og hos kystjegerne.
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LANDSTYRKENE 2018–

”Kortere varslingstid og større usikkerhet i Norges nærområder krever [...] styrket beredskap og reaksjonsevne,
bedre forflytningsevne og økt tilstedeværelse – spesielt i nord [... samt...] god nok tilgjengelighet på trente og
godt utrustede operative enheter med tilstrekkelig utholdenhet for operasjoner i fred, krise og krig [...].”
Årsrapport 2016 (Forsvaret, 2017)

Riktig reaksjon
INNSATSEVNE: Landstyrkenes sammensatte og krevende oppgaver stiller høye

krav til operativ evne. Kort varslingstid stiller særlig krav til reaksjonsevne og
mobilitet. Reaksjonsevne blir politisk prioritert. Riktig reaksjon må velges.

Styrker med
rask reaksjon
Flere deler av de norske landstyrkene
har, og må ha, evne til hurtig reaksjon;
for rask innsetting for å håndtere
situasjoner av ulik karakter. Reaksjonstider er gradert informasjon.
Hæren har utviklet Telemark bataljon
som Hurtig reaksjonsstyrke (HRS),
som med vervede soldater kan – og
har – satt inn stridsgrupper av
forskjellige størrelser i ulike typer
oppdrag. Stortinget har forutsatt at
Panserbataljonen skal utvikles med
tilsvarende evne, noe Forsvarssjefen
også har lagt til grunn i FMR. En rekke
mindre enheter i Brigade Nord har
– og har demonstrert – evne til høy
reaksjon og hurtig innsetting, også ved
uannonserte øvelser.
Heimevernet har med sin egenart
en per definisjon lav responstid for
områdestrukturen, og enda høyere
responskrav til innsatsstyrken,
som kan settes inn i eget distrikt,
eller andre deler av landet. HVs
reaksjonstid anses av LMU for å
være akseptabel.
Spesialstyrkene har med høy
beredskap evne til rask innsetting;
avhengig av tilgang på egnede
transportmidler. Det samme
har kystjegerne, som har egne
hurtiggående fartøyer.
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Framtidas landmakt må være
balansert mot andre deler av Forsvaret.
Landstyrkenes evne til rask reaksjon må
vurderes opp mot hva andre deler av
Forsvaret skal levere av hurtig innsats – i
ulike situasjoner. Når alliert forsterkning
kan og må påkalles, må også disse styrkenes
reaksjonstid regnes med.

Relativ reaksjon
Beredskapsnivåer og reaksjonstider er
gradert. Kravene varierer sterkt fra enhet
til enhet, og med situasjonen; fra minutter
til uker. Responstiden må være svært kort
for de som skal håndtere en oppdukkende
situasjon, og kan være lenger for å forberede
et varslet oppdrag. Reaksjonstid må relateres
til behov – og prioritering foretas.
Rask reaksjon er nødvendig – og alltid
kostbart. Jo flere enheter som skal ha høy
reaksjon over lengre tid, jo høyere blir
regninga. Ressursmessig er det en iboende
motsetning mellom reaksjonsevne og
utholdenhet.
Varslingstider kan være svært kort;
ved fordekte hybridoperasjoner eller
terroranslag vil det ikke være noen.
Større operasjoner vil gi varslingstid.
Ved et konvensjonelt angrep mot norsk
landterritorium vil kampfly normalt ha
høyest reaksjonsevne; deretter landstyrker.
Ved et ikke-konvensjonelt angrep er relevant
reaksjon oppnåelig bl.a. fra HV, og ikke
minst spesialstyrkene.
Landstyrkene har betydelig taktisk
mobilitet; evne til å forflytte seg i operasjonsområdet. Med helikopterstøtte kan
enkeltkapasiteter og små avdelinger flyttes
raskt over lengre avstander i en landsdel.
Hæren må kunne forflytte minst en
kompanistridsgruppe med helikopter, for
hurtig å besette viktige punkter. Strategisk
mobilitet – mellom landsdeler og mellom
inn- og utland – krever skipstransport for
materiell, og fly for personell.

Relevant reaksjon
Flere hæravdelinger må ha evne til
rask reaksjon, men ikke alle. Viktige
elementer av Brigade Nord har relevant,
og i stor grad riktig, reaksjonsevne. For
øvrig må ambisjonen for landstyrkenes
reaksjonsevne være rasjonell: Den må
svare på et absolutt eller betinget krav, og
ikke være unødig høy, til en unødvendig
høy kostnad.
Det er neppe behov for at hele
Brigade Nord, som samlet krigsforband,
skal ha svært lav responstid. Da forutsettes
langt på vei at hele Hærens kampkraft raskt
skal settes inn i ett område, i én situasjon.
Det synes lite sannsynlig at det ikke vil
være tid til styrkeforsterkning av de aktive
brigadeavdelingene, og generering av
oppfølgingsstyrker. Reaksjonsevnen øker
ved oppsatte styrker, og smart lokalisering
i utgangspunktet. Et oppskrudd behov for
umiddelbar innsetting av alle styrker i én
krise/situasjon vil være dysfunksjonelt,
sett opp mot behovet for utholdenhet i en
konflikt man ikke vet varigheten av.
Stortinget la i forrige langtidsplan
til grunn at Hæren skulle videreutvikle
fleksibilitet og reaksjonsevne bl.a. ved
å gjøre Panserbataljonen til en raskt
tilgjengelig bataljonsstridsgruppe: en
hurtig reaksjonsstyrke på linje med Telemark
bataljon. Dette er i FMR forutsatt fullført
innen 2020, men ikke fulgt opp i ny LTP,
eller inkludert i LMU-skissen.
Troms-dokumentet 2 minner om
vedtatt og påbegynt utvikling av Hurtig
reaksjonsstyrke Nord, og betydningen av
oppsatte avdelinger med vervede for hurtig
innsats – hjemme og ute.
RASK REAKSJON: Når Forsvaret skal funksjonere
som ett system, må vel relevant reaksjonsevne
i hele strukturen ses i sammenheng med klar
rollefordeling og klare reaksjonskrav?

FORSVARET AV NORGE
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LANDSTYRKENE 2018–

”Sannsynligheten for overraskelse på fremtidens stridsfelt tilsier at evnen til å deployere
beskyttede kjøretøy med stor overlevelsesevne fortsatt bør prioriteres. De tilbyr en sikker
kommunikasjonsnode, oversikt over stridsfeltet og allværs presisjonsild.”
’Visjon 2035’ (Hæren, 2015).

Rask – riktig – relevant reaksjonsevne
Scenario 1:

• Hær-styrker
• Hær-styrker
• HV-styrker
• HV-styrker

Strategisk overfall

AltaAlta

Et i hovedsak konvensjonelt angrep på
Norge, i nord, men kanskje også – og mer
overraskende – annet sted.

Allierte
Allierte
styrker
styrker

• Hær-styrker
KSKKSK
• • •Hær-styrker
• HV-styrker
• HV-styrker

Nasjonale
Nasjonale
krever umiddelbar reaksjon fra
styrkerScenariet
styrker
alle tilgjengelige styrker, samt en raskest
mulig nasjonal forsterking og alliert unnsetning, så vel som nasjonal oppfølgelig.

Samtidige hybrid-angrep
Et ikke-konvensjonelt angrep på Alta,
Aukra og Alna – samtidig.

Nasjonale
Nasjonale
styrker
styrker

X X
NASJONAL EVNE TIL/
BEHOV FOR REAKSJON

• HV-styrker
Aukra
• HV-styrker
Aukra

15 minutter
30 minutter

Umiddelbar reaksjon
Stående styrker

3 timer
NASJONALT BEHOV FOR
ALLIERT FORSTERKNING

Scenario 2:

3 dager

Krever hurtig innsats (umiddelbar
reaksjon) fra HV og hærenheter, evt.
spesialstyrker; og rask forsterkning/
nødvendig oppfølging for vedvarende
innsats ved langvarig konflikt.

• HV-styrker
• HV-styrker

Artikkel 5

Artikkel 3
Rask forsterking
Reservestyrke
Nødvendig oppfølging

Hær-styrker
Hær-styrker
• •
HV-styrker
HV-styrker
• •
Spesialstyrker
Spesialstyrker
• •

30 dager

AlnaAlna

• HV-styrker
• HV-styrker
60 dager

Varierende responskrav/innsettingstid ved ulike situasjoner
og for forskjellige styrker; både egne og allierte.

Et strategisk overfall på Norge tilsier at en så stor del av Forsvarets
samlede struktur som mulig, så raskt som mulig, må settes inn –
samtidig som støtte fra allierte styrker påkalles.
Et hybrid angrep i Norge vil oftest være av en slik karakter at bare
landstyrker kan spille en aktiv rolle, støttet av andre kapasiteter, så
som E-tjenesten og Cyberforsvaret.
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Kartet t.h. illustrerer at innsats- og sikringsstyrker både fra HV og
Hæren må ha høy reaksjonsevne for raskt å håndtere en hybrid
situasjon – ett eller flere steder i landet, kanskje også samtidig.
Fleksible, reaksjonssterke innsatsstyrker både fra HV og Hæren
kan settes inn hvor som helst i landet. Her spiller ikke minst
sikringsstyrkene en viktig rolle i første fase.
Mobilitet er vesentlig for raskt å håndtere slike situasjoner, evne til
forflytning av relevante kapasiteter med helikoptre er helt sentral –
både innenfor og mellom landsdeler.

Troms-dokumentet 2 FRAMHOLDER:

Troms-dokumentet 2 ANBEFALER:

•

•

•

Stasjonering av nasjonale manøverstyrker
i Finnmark vil heve terskelen for væpnet
konflikt, og øke reaksjonsevnen mot både
ikke-konvensjonelle og konvensjonelle angrep
betydelig.
Reaksjonsevnen til styrker for hurtig innsetting
avhenger av taktisk mobilitet, som må sikres med
tilgjengelig helikopterstøtte på beredskap.
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Mulig eskalering av en situasjon – fra en tilsynelatende uskyldig desinformasjon eller annen undergravingstiltak, via kriminelle handlinger i en gråsone, til
også militære krenkelser, som mulig grunnlag for å
påkalle alliert støtte gjennom artikkel 5.

Opptrapping av en situasjon vil påskynde innsetting
av flere styrker, med behov for aktivering av reserver,
jf. beskrivelse på side 38–40.

(Illustrasjon. Faktiske krav og reell evne er gradert
informasjon; dette indikerer dog en realisme.)

Figuren visualiserer behovet for reaksjonssterke elementer i hele
forsvarsstrukturen, ikke minst i ulike deler av landstyrkene. Den
viser også at ulike deler av Forsvaret har ulik relevans i forskjellige
trusselbilder og konfliktscenarier.

FRED

•

Framskutt
i Finnmark
Flere enheter fra landstyrkene
må utplasseres, permanent eller
semipermanent, i Finnmark. Det
reduserer responstiden betydelig;
det høyner terskelen og det virker
konfliktavvergende.
Et jegerkompani etableres ved
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).
Det vil styrke tilstedeværelsen
og den lokale reaksjonsevnen i
grensetraktene. En kavaleribataljon
er skissert for utplassering ved
Garnisonen på Porsanger (GP). Det
er et mer betydelig grep som vil
høyne reaksjonsevnen i hele regionen,
ved på kort varsel å kunne lede
langtrekkende presisjonsild fra så vel
luft- og sjøbaserte som eventuelt nye
landbaserte våpenplattformer.
Utover disse to tiltakene må det
snarest på plass en mobil, mekanisert
reaksjonsstyrke på GP, som hurtig og
situasjonsbetinget kan besette særlig
utsatte steder i fylket. Dette kan oppnås
ved en fast, stående avdeling eller ved
rullering fra andre stående enheter.
Reaksjonsevnen og kampkraften
i Finnmark vil øke ved ytterligere
styrket tilstedeværelse i Porsanger,
og med periodevis deployerte styrker
i viktige områder som Alta og Tana.
Den militære evnen – og de politiske
signalene – vil høynes enda mer
ved etablering av en kadre til en
brigadekommando ved GP, som kan
lede landstridskreftene i Finnmark.

For å styrke Heimevernet i Finnmark og Troms
tilrettelegges for økt rekruttering bl.a. ved å
reetablere HVs befalsskole på GP, og etablere
egen rekruttskole der.
For å styrke den operative synergien mellom
Hæren og HV i kjerneområdet Troms+, flyttes
HV–16 til Setermoen, for nærmere tilknytning til
Brigade Nord.
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”Som langtrekkende presisjonsild er artilleri meget kosteffektivt sammenlignet med skyts fra sjøen
eller luften. Prisen per granat er minimal sammenlignet med missiler. Vurdert opp mot antall mål
som det kan være nødvendig å engasjere, er dette en viktig vurdering.”
Odin Johannessen, generalmajor, GIH (Oslo Militære Samfund, 02.02.2016)

Nødvendig avveining: Bredde vs. dybde
STRUKTURDYBDE: Så lenge de økonomiske rammene er, og vil forbli, for små for

den helt optimale landstrukturen, må ulike krav veies opp mot hverandre. Noen
egenskaper må prioriteres framfor andre. Utholdenhet må alltid veie tungt.

Styrker med
rask reaksjon
Flere deler av de norske landstyrkene
har, og må ha, evne til hurtig
reaksjon; for rask innsetting for å
håndtere situasjoner av ulik karakter.
Reaksjonstider er gradert informasjon.
Hæren har utviklet Telemark bataljon
som Hurtig reaksjonsstyrke (HRS),
som med vervede soldater kan –
og har – satt inn stridsgrupper av
forskjellige størrelser i ulike typer
oppdrag. Stortinget har forutsatt at
Panserbataljonen skal utvikles med
tilsvarende evne, noe Forsvarssjefen
har lagt til grunn i FMR, men som ikke
er fulgt opp av bevilgninger, eller i LTP.
En rekke mindre enheter i Brigade
Nord har – og har demonstrert – evne
til høy reaksjon og hurtig innsetting,
også ved uannonserte øvelser.
Heimevernet har med sin egenart
en per definisjon lav responstid for
områdestrukturen, og enda høyere
responskrav til innsatsstyrken,
som kan settes inn i eget distrikt,
eller andre deler av landet. HVs
reaksjonstid anses av LMU for å
være akseptabel.
Spesialstyrkene har med høy
beredskap evne til rask innsetting;
avhengig av tilgang på egnede
transportmidler. Det samme
har kystjegerne, som har egne
hurtiggående fartøyer.
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Framtidas landmakt må være balansert
mellom våpenplattformer og fagsystemer,
mot ulike kriterier og krav – tilpasset et
bredt oppgavespekter. Moderne landmakt
må kunne anvendes i flere roller, med
forskjellige krav til styrkene: fra statiske
fredstidsoppdrag til dynamisk krise- og
konflikthåndtering, til i ytterste fall
høyintensitets strid.

Flere hensyn
Å definere ambisjon og stille krav er en
politisk oppgave; å finne de beste løsninger
er en militær. Svært forskjellige oppgaver
skal løses, til dels motstridende hensyn
balanseres – og eksakte svar finnes ikke.
En samlet avveining må gi mest mulig
fleksibel landmakt.
Et mer sammensatt trusselbilde og
større sannsynlighet for ikke-konvensjonelle
konflikter på norsk territorium tilsier at
landmakt, som under Den kalde krigen,
ikke ensidig dimensjoneres bare ut fra det
mest krevende, men mindre sannsynlige;
altså krig på norsk jord. Forsvar er mer enn
å kunne føre krig i avgrenset tid og rom.
Det er en løpende oppgave, med krav til
innsatsevne på flere måter og flere steder –
samtidig. Dét fordrer at enkelte enheter kan
settes inn hvor som helst, når som helst. Dét
forutsetter en struktur med større volum
enn nå, med utstrakt fleksibilitet og økt
utholdenhet.
Stortinget har fulgt de militærfaglige
anbefalingene om et manøverkonsept.
Dette ligger også til grunn i Doktrine for
landoperasjoner, i Hærens direktiver og
visjoner, og i FSJs fagråd. LMU utfordrer
delvis dette fundamentet ved å peke på
behovet for et utvekslingskonsept.
Troms-dokumentet 2 understreker
også nødvendigheten av et videreutviklet,
landsdekkende sikringskonsept som mer
defensivt og stedbundet ivaretar den
umiddelbare tryggheten til befolkning,
objekter og samfunnssystemer.

Nødvendige valg
For å ha flere virkemidler kan strukturen
utvides i bredden, med flere våpen- og
innsatssystemer. LMU går i den retning
med missiler. De gir slagkraft, men er
kostbare. Ved styrking av dybden anskaffes
flere av færre ulike plattformer; systemer
det ofte allerede er investert mye i.
Med langtrekkende presisjonsvåpen
innfører LMU et utvekslingskonsept, med
større evne til å ramme en motstanders
viktige punkter på lengre hold. Dette
kommer i tillegg til, ikke i stedet for,
videreføring av det universelt anvendte
manøverkonseptet med mekaniserte
bakkestyrker som kan kjempe og vinne
dueller med tilsvarende systemer – og
som alle potensielle statlige motstandere
besitter og videreutvikler. Og i tillegg
til de alltid nødvendige, mindre
ressurskrevende, og stedlige militære
tryggingstiltakene for sivilsamfunnet:
sikringskonseptet.
Langtrekkende, landbaserte missiler
vil være effektivt bl.a. mot motstanders
luftvern. Dette er kritisk viktig hvis egen
luftkontroll ikke gir landstyrkene dekning.
Evne til utveksling gir større bredde i egne
reaksjonsmidler, og gir motstanderen flere
dilemmaer for bruk av sine. Supplering i
bredden øker reaksjonsevnen, men går
ut over volumet på de klassiske, og alltid
nødvendige manøver- og sikringskapasitetene; altså dybden: evnen til
utholdenhet. Hvis motstanderen påfører
oss en langvarig, lavintensiv konflikt vil et
slikt valg ha uunngåelige uheldige følger.
Troms-dokumentet 2 skisserer en
modell med en prioritering av sikring og
manøver, mer enn utveksling.
BALANSERT BALANSE: Når Forsvaret skal
utgjøre et balansert system, må vel langtrekkende
presisjonsild kunne leveres gjennom de store
investeringer i luft- og sjømakt-plattformer?
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”Det vi ser ut til å ende opp med er en form for moderne utvekslingskonsept.
Som er en konsekvens av at Hæren er liten, og landstyrkene er marginale.”
Aril Brandvik, brigader, leder av Landmaktutredningen (Aftenposten, 20.06.2017)

Strukturdybde (LMU)

Alternativ A:
Samme bredde, større dybde; brigadebasert struktur

Strukturbredde (LMU)

Evne til
utveksling

Strukturbredde (alt B)

Ønskelig bredde for generisk, balansert landmaktstruktur

Styrking av landstyrkene, 2018–

Ambisjon – innretting – valg; alternativ D

Ambisjon – innretting – valg; alternativ C
Alternativ C:
Større bredde, større dybde; innovativ struktur

Ramme: 2,0%

Ramme: 2,0%

Evne
til integrert
multi-domene
manøvrering
og utveksling

Strukturbredde (alt C)

Ønskelig bredde for generisk, balansert landmaktstruktur

Figurene illustrerer ulike utviklingsretninger, med LMUs modell
(alternativ 0) som et godt utgangspunkt for retningsvalg. LMU-modellen
ligger på ca. 1,5 % av BNP; alternativene A, B og C innenfor 2 %. Figurene
viser hvordan reaksjonsevne (bredden i virkemidler) kan balanseres med
utholdenhet (dybden i strukturen) ved endret ressursfordeling.

Evne til
manøvrering

Evne til utveksling

Evne til sikring

Alternativ A beholder LMUs foreslåtte karakter, og viser hvordan
oppjustering fra 1,5 mot 2,0 % kan sikre betydelig større dybde, med opp
mot dobling av utholdenhet hos manøver- og sikringsstyrkene.
Strukturdybde (alt C)

Ønskelig dybde for generisk, balansert landmaktstruktur

Alternativ D:
Ønsket bredde, ønsket dybde; brigadebasert struktur

Styrking av landstyrkene, 2018–

Ønskelig dybde for generisk, balansert landmaktstruktur

Evne til sikring

Strukturdybde (alt B)

Evne til
manøvrering

Ramme: 2,0%

Evne til utveksling

Ønskelig dybde for generisk, balansert landmaktstruktur

Alternativ B:
Redusert bredde, større dybde; brigadebasert struktur

Ønskelig bredde for generisk, balansert landmaktstruktur

Strukturdybde (alt C)

Ambisjon – innretting – valg; alternativ B

2 % som
nødvendig ramme

Strukturbredde (alt A)

Ønskelig bredde for generisk, balansert landmaktstruktur

Styrking av landstyrkene, 2018–

Ramme: 2,0%

Evne til
manøvrering

Strukturdybde (alt A)

Evne til
utveksling

Evne til sikring

Evne til
manøvrering

Ramme: 1,5%

Ambisjon – innretting – valg; alternativ A

Ønskelig dybde for generisk, balansert landmaktstruktur

Ønskelig dybde for generisk, balansert landmaktstruktur

Alternativ 0:
Status fra Landmaktutredningen (LMU)

Styrking av landstyrkene, 2018–

Evne til sikring

Ambisjon – innretting – valg; alternativ 0

Evne til sikring

Styrking av landstyrkene, 2018–

Ønskelig bredde for generisk, balansert landmaktstruktur
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Alternativ B forutsetter at langtrekkende presisjonsild leveres fra kampfly,
fregatter og ubåter. Hærstyrkene spiller fortsatt en vesentlig rolle i å
finne mål og lede ild. Dette gir ytterligere betydelig økt dybde i manøverog sikringsevnen.

Norge bruker i dag rundt 1,5 prosent
av brutto nasjonalprodukt på forsvar,
men har forpliktet seg overfor NATO
til å øke andelen til 2,0 prosent innen
2024. Dette er det i prinsippet flertall for på Stortinget, og Tromsdokumentet 2 legger derfor denne
programfestede ambisjonen til grunn
som en ramme.
Det viktigste for å skape den
nødvendige landstridsevne, er en
snarlig økt prioritering av investering
i landmakt. En gradvis økning av
budsjettene fram mot to prosent –
fram mot 2024 – vil muliggjøre de
anbefalinger Forsvarssjefen la til grunn
for sine anbefalinger i 2015, og de
retningsvalg og løsninger som Tromsdokumentet 2 kommer med.
Forutsetningen for at landstyrkene
skal oppnå det nødvendige
beredskapsnivå nå – når sikkerhetsog materiellsituasjonen er som
mest kritisk – er at modernisering
av Hæren settes øverst på lista i
denne planperioden. De mest kritiske
materiellinvesteringene (artilleri og
stridsvogner i tillegg til kampluftvern)
må kunne gjennomføres i 2018–21.
Anskaffelse av egne hærhelikoptre
kan påbegynnes i samme periode.
Oppbygging av reservestrukturen må
startes straks, mens hovedtyngden
av investeringer realistisk vil kunne
komme i neste langtidsperiode.
Forslagene i Troms-dokumentet 2
ligger om lag på nivå med FSJs råd,
med de økte rammer han forutsatte
for noe av strukturutviklingen han
anså som nødvendig.

Alternativ C skisserer hvordan en innovativ reorganisering med
flere, men mindre, kampenheter vil kunne øke virkemiddelbredden.
Multidomene-virkende manøverstridsgrupper, også med evne til
utveksling og cyberstrid, vil kunne operere vesentlig raskere, og ha
langt lavere signatur enn tradisjonelle bataljoner.
Alternativ D baserer seg på en ramme større enn 2 %, og vil bl.a. gi rom
for landbaserte missiler i Hærens struktur – uten å gå på bekostning av
manøver- eller sikringsevne, verken i bredde eller dybde.
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”Jeg kjenner ingen eksempler på seriøse land som velger å gå bort fra den type
hærstruktur Norge har valgt å satse på, nemlig brigade og bataljoner.”
Kjell Grandhagen, generalløytnant (P), tidligere Sjef Hærens styrker og Sjef E-tjenesten (VG, 15.10.2016)

Fleksibel beredskap
Brigade –
og brigade
Brigade er en fellesbetegnelse for
en militær avdeling (forband) som
settes sammen på ulike måter, med
varierende størrelse. Fellesnevner er
at de er sammensatte, med en kjent
ledelsesstruktur.
Tradisjonelt er en brigade på vel 5000
soldater, med alle systemer, og gjerne
tre kampbataljoner. Størrelsen kan
være langt mindre, også fordi taktisk
og logistisk støtte kan stilles av høyere
nivå, en divisjon, eller fra andre felles
fagmiljøer – for flere brigaderammer.
Norge har igjen én av opprinnelig 13
brigader: Brigade Nord. Det er den
eneste operative enheten i den norske
Hæren med evne til selvstendig
å gjennomføre større operasjoner
som svarer til politiske ambisjoner
og militære krav. Fra brigaden kan
det avdeles og stilles en mengde
ulike mindre landmilitære enheter,
oftest som en bataljons- eller en
kompanistridsgruppe med faste
eller ad hoc tilførte støttefunksjoner
for stridsoppdrag; men også
spesialenheter så faglig ulike som en
broleggingsstyrke, et feltsykehus eller
et avhørslag fra militærpolitiet.
Brigade Nord kan operere som
én samlet brigade, eller med
stridsgrupper under felles ledelse.
Brigade(n) er styrkebrønn for
situasjonsriktige, samvirkende
landmilitære virkemidler. Aktivisering
av hele brigadesystemet er mer
unntaket enn regelen.
Brigaden er en gjengs og gjenkjennbar
konstruksjon som stridsenhet og
ledelsesnivå for hærstyrker både i og
utenfor NATO.
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BRIGADESTRUKTUR: Norge har i dag én brigade (minus). Forsvarssjefen ønsker

én brigade til. Med strukturert bruk av hærreserver kan nok dette realiseres
innenfor en 2 %-ramme. Men for vesentlig styrket beredskap, med nødvendig
utholdenhet, må en annen løsning finnes enn å dublere dagens Brigade Nord.
Framtidas landmakt må bygge på en
gjenreist, reell hær. Erfaringene med
de seneste tiårs opp- og nedbygginger,
omstillinger og retningsendringer har
vist at hastig situasjonstilpassing av
landstyrkene i beste fall fører til massiv
ressursøding, i verste fall til en tapt krig.
Omskiftelige omgivelser har bragt den
nasjonale sikkerheten på etterskudd, ikke
minst fordi betydningen av endringene
er overvurdert, mens de universelle,
lange linjer i landmaktens vesen er
undervurdert – eller ikke forstått.

Generisk hær
Hæren må i bunn være tidløs og generisk.
Den må være sterk nok til å avverge eller
vinne duellsituasjoner mot konvensjonelle
styrker, og fleksibel nok til å tilpasse seg
endrede situasjoner med ukonvensjonelle
trusler. Det er den ikke nå, og det vil den
heller ikke bli med innrettingen fra LMU.
Uten å ta stilling til valg av
organisasjonsdetaljer, må det kunne
framholdes at generiske nasjonale
landstyrker tilpasset norske geografiske,
demografiske og geostrategiske realiteter
bør bygges rundt en mobil hærstyrke
med tre manøverbrigade-ekvivalenter.
En framtidig norsk hær – med ett
ekstra materiellsett og to personellsett
i en aktiviserbar reserve, i tillegg til den
stående brigaden – vil ved behov kunne
stille tre brigade-ekvivalenter innenfor en
økonomisk ramme på to prosent. Dette er
det nærmest Norge nå, realistisk sett, kan
nærme seg en generisk hær på tre brigader.
Ut over manøveravdelingene kommer
sikringsstyrker i Hæren og HV, mens HVs
innsatsstyrker kan inngå i brigaderammene.

Styrket beredskap
FSJ har i sitt fagmilitære råd prioritert en
brigade nummer to, hvis de økonomiske
rammene økes tilstrekkelig.
Troms-dokumentet 2 mener det er både
høyst nødvendig, og altså fullt mulig,
å etablere en brigaderamme nummer
to, i tillegg til Brigade Nord-systemet.
Med svært høye investeringsbehov
anses imidlertid utrustning for tre
brigader å være urealistisk annet enn
i en langvarig konfliktsituasjon, hvor
andre økonomiske normer tas i bruk.
Evnen til å lede sammensatte landstyrker
opp til brigadenivå for en generisk
hærstruktur må imidlertid utvikles over
lang tid, og kan samordnes med daglige
styrkeproduksjonsoppgaver. Derfor
anviser dette dokumentet etablering
av tre brigadekommandoer, som i
et nettverk utgjør grunnmur i en ny,
nasjonal hærstruktur.
Modellen til høyre tar utgangspunkt
i nyanserte behov for nasjonal landmilitær
beredskap som definerende for utvikling
av hærorganisasjonen, i stedet for det
omvendte. En beredskapsstruktur blir premiss
for en mer rasjonell organisasjonsstruktur.
Modellen konstrueres rundt brigadesystemet som ledelses- og strukturnivå. Sunn
balanse mellom riktig reaksjonsevne og
tilstrekkelig utholdenhet må være styrende
for konstruksjon av den framtidige hærorganisasjonen. Den fleksible strukturen vil
slik få evne å aktivisere riktige og relevante
landstyrker i tre hovedberedskapstrinn
(se mer side 40):
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”Utgruppering, og eventuell bruk av landstyrker gir et sterkt signal om politisk vilje og forpliktelse,
og landstyrkene utgjør således en betydelig del av den avskrekkende effekten i en fellesoperativ styrke.”
Statusrapport Landmaktutredningen (FD, 2017)

Hærstruktur for reaksjon og utholdenhet

Kavbn

GSV

‘Finnmarkskommandoen’

Pbn

1

Bn 2

Taktisk
støtte

TMBN

Stridsgruppe

Kampgruppe, umiddelbar reaksjon
Logistisk
støtte

Stående styrke: Brigade Nord
Brigadestruktur nr. 1, forsterkingsreaksjon

Ad hoc deployering
til internasjonal innsats

Hærreserven, personell for
2 (+) brigadestrukturer

Hærreserven, materiell/utrustning
Brigadestruktur nr. 2, oppfølgingsreaksjon

Figuren viser hvordan en revitalisert hærstruktur kan sikre
nødvendig beredskap med høy reaksjonsevne og styrket utholdenhet,
ved en kombinasjon av stående styrker og aktiviserbare reserver i
hovedsak fra to brigaderammer, i prinsipp i tråd med Forsvarssjefens
prioriteringer i fagmilitært råd.

Figuren skisserer hvordan et nytt og fleksibelt beredskapssystem
blir dimensjonerende for hærstrukturen, ved at en betydelig større
reserve (personell så vel som materiell) vil sikre rask forsterkning
og deretter nødvendig oppfølging – ut over evnen til umiddelbar
reaksjon som de stående styrkene sikrer.

Forsvarssjefen og Landmaktutredningen vil styrke tilstedeværelsen i
Finnmark. I tillegg til en kavaleribataljon slik LMU har anvist, vil Tromsdokumentet 2 styrke reaksjonsevnen og kampkraften lengst nord
med en mekanisert stridsgruppe på GP, slik FSJ også tilrår i FMR.

Personellet i hærreserven må både kunne forsterke den stående
brigadekampstyrken (Brigade Nord), og sikre oppsetting av
avdelingene i brigaderamme nr to. Materiellet i reserven sikrer
utrustning av manøverbataljoner og støttefunksjoner primært i
denne rammen, jf. også figuren på side 43.

Troms-dokumentet 2 ANBEFALER:
•

Det etableres en beredskapsbasert hærstruktur
som omfatter materiell- og systemsett for seks
manøverbataljoner og én kavaleribataljon; samt
taktisk og logistisk støtte dimensjonert for to
brigaderammer.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

•

Det etableres en vernepliktbasert
hærreserve med personell trent gjennom
førstegangstjeneste som er stor nok til
– sammen med styrker i daglig tjeneste –
å bemanne tre brigadeekvivalenter.

Utnytting –
og utvikling
Hæren er minimert, men har – særlig
gjennom Brigade Nord – beholdt sin
kjernekompetanse på nær sagt alle fagfelt.
For styrket landmakt er det vesentlig å
utnytte det man har, og utvikle det videre.
Med utgangspunkt i Brigade Nord,
så vel som Hærens og Heimevernets
sikringsstyrker, er det godt innenfor
rekkevidde å gjenoppbygge Hæren,
forsterke HV – og styrke norsk landmakt.
Det forutsetter at ressursene som alt finnes
i personell og materiell blir videre utnyttet,
ikke minst gjennom en hærreserve med
personell – soldater – som har gjennomgått
førstegangstjeneste, og som kan
aktiviseres for å gi Hæren den nødvendige
utholdenhet.
Den andre del av reservene består
av materiell for oppfølgingsstyrker.
Kapasitetene her er i dag helt uakseptable;
hærstyrkenes utrustning må dobles,
på enkelte områder mangedobles, når
tilfredsstillende reaksjonsberedskap og
utholdenhet må etableres. Utrustning for en
brigade-ekvivalent for oppfølgingsevne og/
eller som strategisk reserve må anskaffes.
Det betyr ikke at alt må kjøpes nytt, eller
med én gang. Når nye systemer anskaffes
må de gamle som fortsatt funksjonerer
videreføres og vedlikeholdes, både i
stående styrker og i reserven; eventuelt
også oppgraderes. Stadig brukbart materiell
må ikke avhendes eller destrueres, om det
kan utnyttes som reserve; inkludert som
reserve til reservene.
Framover må det unike 1:1 aktive operative
samvirkemiljøet i Brigade Nord unyttes
langt mer målrettet og offensivt som
plattform og miljø for innovasjon på en
rekke landoperative og fellesoperative fagog systemområder. Fagsentrene knyttet
til de ulike troppeartene – eksisterende
og framtidige – som Brigade Nordsystemet vil fortsette å bygge ut, byr
på tallrike synergimuligheter for videre
operativ utvikling i samarbeid med andre
innovasjonsmiljøer.
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LANDSTYRKENE 2018–

”Fler än 30 transatlantiske arméchefer betonar samstämmigt vikten av att kunna genomföra
markstrid mot en modern motståndare [...]. Man är också eniga om, för att rationellt åstadkomma
detta, att kärnan av markstridsförband bör organiseras i moderna brigader.”
Karl L.E. Engelbrektson, generalmajor, Arméchef (PM, 05.01.2017)

Samlet
styrkeproduksjon
Hæren skal kontinuerlig produsere
og levere nasjonal kampkraft,
primært gjennom Brigade Nord.
Brigadesystemene skal stille
manøverbataljoner med støtte –
og må styrkeprodusere de samme.
En brigade som stridende styrke
er et sammensatt produkt av
fagsystemer; et system av systemer
hvor kampavdelingene er den spisse
enden. Vår Brigade Nord er imidlertid
samtidig et produksjonssystem for sin
egen kampstyrke. Derfor er den som
fredsorganisasjon uforholdsmessig stor i
forhold til fagsystemene den produserer.

BEREDSKAPSNIVÅER: Beredskap handler om reaksjonsevne – og om utholdenhet.

Landstyrkene må derfor ha evne til å holde ut og følge opp, i tillegg til raskt å kunne
settes inn, med relevant kapasitet – når og hvor situasjonen tilsier det.
Troms-dokumentet 2 ser behovet for
differensiert beredskap, og at operative
alltid variable behov i større grad må
definere strukturen på styrkene. Det er
identifisert tre hovedtrinn som utløser ulik
reaksjon, også relatert til de tre foreslåtte
brigadekommandoene (se neste side):
Reaksjonsberedskap, trinn 1 (RB1):

Det er i prinsipp urasjonelt med
et produksjonsapparat som bare
reproduserer seg selv, og kapasiteten
kan lett bli større. En norsk brigade
(kampstyrke) nummer to – eller tre – vil
derfor kunne produseres kosteffektivt
av det samme velutviklete, komplette
combined arms-fagsystemet i Brigade
Nord. Her styrkeproduseres operativ
kompetanse på en rekke spesialistog ledernivåer, i nært samvirke med
Hærens våpenskole. Det brede
spekteret omfatter flere hundre
ulike kompetanseområder innenfor
hovedfeltene taktisk manøver (infanteri,
kavaleri), kampstøtte (artilleri, luftvern,
ingeniør), kampledelse (samband,
oppklaring/feltetterretning, militærpoliti)
og kamplogistikk (sanitet, feltforsyning).
LMU tar til orde for at første del av
førstegangstjenesten skal skje på en
felles rekruttskole. Det kan gi rasjonell
produksjon, men mye peker mot at det
fortsatt vil gi størst verdi at soldatene
går rett inn i sine respektive Brigade
Nord-avdelinger; altså aktive operative
fagmiljøer. Hæren har gode erfaringer
med prinsippene i denne modellen, som
skoleenheter innenfor fagavdelingen.
Med disse ved siden av, og i tett samspill
med, den ferdige kampenheten, vil dette
trolig gi størst effekt. Avdelingenes
operative gripbarhet – altså innsatsklare
kampenheter – sikres ved to, tre eller fire
årlige innrykk, styrt av beredskapsnivået.
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Kavaleribataljonen vil kunne disponeres
til FRS; når ikke allerede i bruk i URSoppdrag. Dette vil utgjøre rundt 50
prosent av utrustningen i hærstyrkene.
Når/hvis RB1 og RB2 iverksettes i sin
helhet vil hele Brigade Nord-systemet,
utgangslokalisert i Troms og Hedmark,
samt hele Kavaleribataljonen i Finnmark,
være aktivisert og deployert.

UMIDDELBAR REAKSJON
Ved krise må relevante elementer fra
’Umiddelbar reaksjonsstyrke’ (URS) settes
inn. Evnen til slik hurtig innsats ivaretas
ved rullering mellom de alltid oppsatte
manøver- og støttesystemene under
daglig ledelse av Brigadekommando Nord
(1. brigkdo) og ’Finnmarkskommandoen’
(2. brigkdo). Én av kampbataljonene samt
nøkkelelementer av Kavaleribataljonen,
og dedikerte taktiske og logistiske støtteenheter, utgjør URS for en gitt periode.
Som del av dette oppdraget kan den
aktuelle manøverbataljon stille kjernen i
eskadrons-stridsgruppen på beredskap i
Finnmark.
Reaksjonsberedskap, trinn 2 (RB2):

RASK FORSTERKNING
Ved behov for snarlig forsterkning,
trekkes det på de øvrige aktive
avdelingene i Brigade Nord-systemet,
i nødvendig og varierende grad også
den del av Hærreserven som er nylig
dimittert fra førstegangstjeneste. Dette
utgjør ’Forsterkende reaksjonsstyrke’ (FRS),
som vil kompletterer den deployerte URS
med riktige stridsmidler og logistikk, til
riktige posisjoner, i riktig tempo. Hele
materiell- og systemparken knyttet
til grunnstrukturen i Brigade Nord og

Reaksjonsberedskap, trinn 3 (RB3):

NØDVENDIG OPPFØLGING
I større og/eller mer langvarige konflikter
vil virkemidlene aktivert i RB1 og RB2 være
utilstrekkelige. Da kreves oppfølging i
RB3: ’Oppfølgende reaksjonsstyrke’ (ORS). Ved
behov for mest mulig kampkraft – raskest
mulig – initieres dette umiddelbart,
parallelt med deployeringer i trinn 1 og 2.
Behovet kan like sannsynlig oppstå senere.
Nær halvparten av hærutrustningen
er utgangsdisponert til ORS: For tre
komplette manøverbataljoner med støtte;
dvs. én tradisjonell brigadestruktur –
som helhet eller i deler. Bemanningen
vil avhenge av repetisjonstrening før
innsetting. Oppsetting og trening vil være
innledning til iverksetting av RB3, og
hovedoppdraget til 3. brigkdo i Østerdalen. De i RB3 aktiviserbare oppfølgingsstyrkene vil være den del av en ny beredskapsbasert hærstruktur som har flest
likhetstrekk med den tidligere mobiliseringshæren, men være helt ulik på
viktige områder.
SAMLET STYRKE: Når reserver finnes, må de
vel – med rimelige ressurser – kunne brukes til
å styrke den stående brigaden, og sette opp en
strategisk reservebrigade?

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

LANDSTYRKENE 2018–

”Poenget er ikke brigade eller ikke, men om vi har tilstrekkelig mange mennesker som har
øvd på krigføring, kan håndtere våpen og som kan opptre koordinert og selvstendig i en
krise- eller krigssituasjon.”
Bjørgulv Braanen, sjefredaktør, Klassekampen (Klassekampen, 20.05.2016)

Multirolle ledelse – for multirolle landstyrker
Landoperativt kommando-nettverk

OPERATIV
SJEF
OPERATIV
SJEF

HÆREN
Nasjonal hærkommando

Brigkdo
nr. 2

Sjef
Hæren

Overordnet ansvar for styrkeproduksjon
av samtlige hærkapasiteter

Brigkdo
nr. 1

OPERATIV
SJEF

2. BRIGADEKOMMANDO
’Finnmarkskommandoen’
Mobilt HQ fra fast base.
Daglig ansvar for
umiddelbar reaksjon i nordøst

1. BRIGADEKOMMANDO
’Brigade Nord-kommandoen’
Daglig ansvar for styrkeproduksjon
av manøverstyrkene

Sjef
FOH
FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTER
Nasjonal fellesoperativ kommando
Daglig, overordnet ansvar,
alminnelig militær beredskap

HEIMEVERNET
Nasjonal territorial kommando
OPERATIV
SJEF

Overordnet og daglig ansvar for styrkeproduksjon av heimevernskapasiteter

OPERATIV
SJEF

3. BRIGADEKOMMANDO
’Hovedstadskommandoen’
Mobilt HQ fra fast base.
Daglig ansvar for nasjonal
oppfølgingsberedskap

Figuren illustrerer funksjonell operativ ledelse for framtidas
multirolle landstyrker – med evne til å lede operasjoner opp
til brigadenivå i inntil tre konfliktområder med tildelte styrker
fra Hærens styrkebrønn – med seks manøverbataljoner,
kavaleribataljonen, støtteavdelingene samt innsatsstyrkene i HV,
relevante allierte enheter og andre innsatsledd. Det foreslås derfor å
etablere en brigadekommando-kadre i hhv. Finnmark og Østerdalen,
i tillegg til Brigade Nords kommando i Troms, med operative og
administrative roller.

Kartet understreker betydningen av styrket evne til forberedt og
forsterket forsvar av hovedstadsområdet så vel som Finnmark – ved
dels å samle og lede tilstedeværende styrker i respektiv region, dels
gjennom å forflytte styrker fra andre deler av landet, evt. forsterket
med allierte.
Forutsetningen er den fleksibilitet – og utholdenhet – som skapes
gjennom beredskapsmodellen på side 39, samt påkrevd mobilitet.

Troms-dokumentet 2 ANBEFALER:

•

Det etableres et nettverk av tre taktiske
landkommandoenheter under Sjef Hæren,
utgangsstasjonert i hhv. Finnmark, Troms og
Hedmark; alle med kapasitet til å lede taktiske
landoperasjoner opp til brigadenivå med tildelte
styrker fra Hæren, HV og relevante allierte.
Det etableres en dedikert ledelse for

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

•

Med vernepliktinstituttet og potensialet
i aktiviserbare reserver styrkes både
Heimevernets områdestruktur og
Hærens dybde og utholdenhet
– for at Norge i det minste, i en
kritisk sikkerhetssituasjon, kan stille
landstyrker på minst 100.000 soldater.
Altså dobbelt så mange som i dag,
men fortsatt likevel bare en tredel av
det Finland kan mobilisere, og under
halvparten av det vi selv hadde.
100.000 høres mye ut, men utgjør
omlag to prosent av Norges befolkning.
Norge bør ha 60.000 kvinner og menn
i de landsdekkende territorielle
styrkene: Heimevernet.
Norge bør ha 40.000 kvinner og menn
i de nasjonale landinnsatsstyrkene:
Hæren.

Sjef
HV

•

Framtidas landmakt må ha tillitvekkende volum for å være militært
troverdig: Det må investeres i en
vesentlig økning av antall mobiliserbare,
militært trente kvinner og menn under
våpen.

Mobilt HQ fra fast base.

OPERATIV
SJEF

Brigkdo
nr. 3

100.000 soldater,
2 % av befolkninga

styrkeproduksjon av Hærens manøverstyrker,
tillagt sjefen for 1. brigadekommando (’Brigade
Nord-kommandoen’, Bardufoss), under Sjef Hæren.
Det etableres en dedikert ledelse for
Hærreserven og oppfølgingsstyrkene, tillagt
sjefen for 3. brigadekommando (’Hovedstadskommandoen’, Østerdalen), under Sjef Hæren.

100.000 er mer et uttrykk for
synliggjort vilje og ønsket evne
som en beregning av eksakt behov.
Dette dokumentet argumenterer for
nødvendigheten av større utholdenhet
særlig i hærstrukturen, for å kunne
holde ut i en alvorlig krise, slik
Stortinget forutsetter. Den skapes
gjennom større reserver. Stortinget
bør også legge vekt på landstyrkenes
beroligende funksjon i egen befolkning.
En styrket heimevernstruktur vil bidra
til økt trygghet i befolkninga, så vel som
økt evne til rask tilstedeværelse ved
en uønsket hendelse. Dette oppnås
gjennom flere HV-soldater og en reelt
landsdekkende tilstedeværelse, slik
Stortinget i alle år har lagt til grunn.
Oppbyggingen må skje over flere
år, med økt produksjonskapasitet
– og ses opp mot en ny ordning
for førstegangstjeneste, bygd på
samfunnets behov for sikkerhet og
trygghet.
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LANDSTYRKENE 2018–

”Når motstanderen hører drønnet fra artilleriskytset langt borte, ser lysgranatene
lyse over seg, og vet at han så vil bli beskutt også med andre våpen; det har effekt!”
Eldar Berli, brigader, Sjef Brigade Nord (Befalsbladet, juni 2015)

Lett/tung,
ingen sak

Definerende plattformer

Hæren har i perioder vært
hjemsøkt av to splittende
diskusjoner om retninger: Mellom
å ha hovedtyngden av styrkene i
nord eller sør, og mellom en såkalt
’tung’ og ’lett’ retning.

VIRKNING: Hæren har ingen mening uten stor kampkraft. Denne skapes ved

Den første striden er for lengst
avdømt: Hærens geografiske
tyngdepunkt er i Troms, og nå
forsterket med en oppbygging i
Finnmark. Det er også et tydelig
tyngdepunkt i Østerdalen, og
relevante sikringsstyrker i Oslo.

Framtidas landmakt må ha reell
troverdighet for hele oppgavespekteret,
også til kampoperasjoner. Mest av alt må
den bidra til en troverdig terskel i nord.
Da trengs et bredt spekter av betydelig
kampkraft, også i så stort volum – dybde
– at det gir tilstrekkelig utholdenhet.
Stridsevne forutsetter ildkraft.
Det er synergien i de samvirkende
kampsystemene som er ryggraden i
en hærstruktur. De siste tre tårene har
et manøverbasert landstridskonsept
med mekaniserte styrker vært kjernen i
denne. Forut for dette var hærstyrkene
basert på et mer statisk stillingskonsept,
med infanteriavdelinger med lettere,
begrenset ildkraft, lav mobilitet og
nesten ingen beskyttelse. For landstyrker
som skal vinne duellsituasjoner mot
andre mekaniserte styrker, viser alle
senere års utredninger – senest LMU
– at manøverkonseptet fortsatt er mest
effektfullt.
Dette konseptet er bygd rundt
det Stortinget har fastsatt som Hærens
hovedkampsystem: Direkteskytende
stridsvogner. De har massiv ildkraft,
utstrakt taktisk bevegelighet, og
nødvendig aktiv og passiv beskyttelse
– og er stadig det eneste våpen- og
plattformsystem som kosteffektivt kan
bekjempe en motstanders tilsvarende
kampmidler. Stridsvognene må, for
overlevelse og synergi, slåss i tett
samvirke med kampvogner som
forflytter og beskytter moderne utrustete
infanterisoldater. I Norge utøves de
to kjernerollene nå av hhv. stridsvogn
Leopard 2A4 og kampvogn CV9030.
Stridsvognene er ved slutten av sin

Den andre striden har lenge
vært bilagt: Hærens taktiske
tyngdepunkt er den mekaniserte
brigaden. Stortinget har gjentatte
ganger, etter utredninger ved
Forsvarets forskningsinstitutt og
anbefalinger fra Forsvarssjefen,
fastslått at dette mekaniserte
konseptet. Det er bygd rundt
hovedkampsystemet stridsvogner,
støttet av moderne utrustete
soldater som kjemper både fra
pansrede kampvogner og til fots,
som hærstyrkenes manøverkjerne.
Dette omtales tidvis som en ’tung’
struktur. En slik begrepsbruk blir
fort villedende, siden ’tunge’
avdelinger sømløst kan produsere
også ’lette’ enheter, som hurtig
– og fysisk lett – kan settes inn
med taktiske helikoptre når
behovet for rask tilstedeværelse er
større enn behovet for ildkraft og
utholdenhet. Og det forekommer
slett ikke sjelden, men aldri uten
behov for ’tung’ evne i bakhånd.
De ’tunge’ våpnene er tunge – i
tonnasje og ildkraft. Men også i
mobilitetskraft og skyvekrefter:
Ingen landmilitære enheter
forflytter seg så raskt utenfor
vei, med så mye iboende energi,
som en moderne mekanisert
stridsgruppe. Og til sjuende og sist
er det ammunisjonen som veier
mest. Uansett transportmiddel.
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evne til ildkraft og mobilitet, under nødvendig beskyttelse – i et kombinert,
virkningsfullt samvirkesystem. Kampkraften utøves ved de definerende
hovedvåpensystemene, og deres plattformer.
teknologiske levetid, og kritisk avhengig
av fornyelse; kampvognene er i hovedsak
nye, og derved i starten av sin.
Den tredje definerende plattformen
er artilleriskyts: Langtrekkende kanoner
som beskyter motstanderen, gjerne 20–40
km unna. Det gamle hærkonseptet med
lette infanteribataljoner hadde et stor
antall artillerienheter for å gi brigadene
den nødvendige ildkraft, tilpasset et
mer statisk, ofte nedgravd forsvar. Med
mekaniseringen og den økte mobiliteten
hos manøveravdelingene har artilleriet
også blitt pansret for egenbeskyttelse, fått
beltemobilitet for mer mobil stridsevne
– og samtidig blitt relativt færre. Dette
rørartilleriet ble en periode supplert med
et svært effektivt, mobilt rakettartilleri.
Rørartilleriskytsene, M109G, har utlevd
sin levealder og bør kondemneres;
rakettartilleriet, MLRS, er tatt ut av
tjeneste og trenger fornyelse.
Hele den øvrige strukturen, med
støtteavdelinger og styrkeproduksjonsapparat, bygges i prinsipp rundt denne
manøverkjernen med de definerende
plattformene.
Troms-dokumentet 2 ser udiskutabel
verdi i å videreføre og -utvikle det
manøverbaserte samvirkesystemet,
med snarlig tilførsel av bl.a. – og mest
presserende – nytt artilleri og moderne
stridsvogner.
MOBIL MANØVER: Når brigadens avdelinger
stadig demonstrerer evne til manøver og
mobilitet, med stor operativ effekt, da kan det
knapt være feil å videreføre et system som
virker?

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

LANDSTYRKENE 2018–

” Vi som faktisk skal utføre oppgaven er ikke i tvil om at den norske Hæren må ha stridsvogner i vår verktøykasse.
[...] Man kommer ikke utenom et fundament av robuste konvensjonelle landstyrker. [...] de eneste våpen Norge
har til å gå i duell med en angripende tungt mekanisert fiende er våre egne stridsvogner.”
Pål Berglund, oblt, Sjef Pbn; Terje Bruøygard, oblt, sjef Tmbn; Steinar Dahl, oblt, Sjef 2. bn (Dagens Næringsliv, 14.02.2017)

Multirolle manøverstyrker; Hærens hovedmateriell
Strukturer på fleksibel beredskap
Definerende plattformer

Brigaderamme nr. 1:

Tre manøverbataljoner med støttestruktur

20

20

A: Stridsvogner

stridsvogner

stridsvogner

stridsvogner

kampvogner

kampvogner

kampvogner

tung bombekastervogner

tung bombekastervogner

tung bombekastervogner

30

30

6

(nye og oppgraderte)

20

120

Tid og penger,
avgjørende sak

30

6

6

B: Kampvogner (alle typer)

180

C: Tung bombekastervogner

36

36 rørartilleriskyts
12 rakettartilleriskyts
24 taktiske helikoptre

UTGANGSLOKALISERT I NORD-NORGE (TROMS+)
Brigaderamme nr. 2:

Tre manøverbataljoner med støttestruktur

20

20

stridsvogner

stridsvogner

kampvogner

kampvogner

kampvogner

tung bombekastervogner

tung bombekastervogner

tung bombekastervogner

6

30
6

72

E: Rakettartilleriskyts

12

F: Taktiske helikoptre

24

20

stridsvogner

30

D: Rørartilleriskyts

30
6

Hæren skal moderniseres med nytt
materiell, har Stortinget for lengst
vedtatt. Men vesentlige deler av
anskaffelsen har uteblitt – mens
behovet begynner å bli svært prekært.
Spørsmålet om nødvendig anskaffelse
av nytt artilleri og oppgradering av
stridsvognparken er derfor ikke bare
et spørsmål om penger, men også
om tid. Mens gamle vedtak forvitrer
og nye utredninger utformes, rakner
Hærens kampsystem, og med det:
Evnen til å løse de mest krevende
oppgavene – alt mens det hersker
større sikkerhetspolitisk usikkerhet
enn på flere tiår.

36 rørartilleriskyts
[SOF-helikoptre]

UTGANGSLOKALISERT I SØR-NORGE
Figuren viser (t.h.) hvilke definerende – våpenbærende –
plattformer, med hvilket volum, som Hærens kampkraft må bygges
rundt, med de moderne manøverbataljonene som kjerne-enhetene i
hærstrukturen. I tillegg kommer alle, helt vesentlige, støttesystemer.
Taktiske transporthelikoptre er også en definerende plattform i
dette bildet, som helt avgjørende for hurtige, lettere innsettinger.

Figuren viser (t.v.) hvordan det samme materiellet må fordeles
på de to brigaderammene, med vekt på deres respektive tre
manøverbataljoner. Dette er grunnlaget for vurdering av strukturens
totale materiellbehov. Det legges vekt på at eksisterende materiell
så langt mulig må utnyttes videre.

Troms-dokumentet 2 ANBEFALER:
•

•

•

Utsatt anskaffelse av nytt artilleri forseres for
raskest mulig levering av de første 24 rørartilleriplattformene, med påfølgende anskaffelse av
minimum 48 skyts for å sikre reell umiddelbar,
forsterkende og oppfølgende beredskap for
Hærens manøverstyrker. Reetablering av
rakettartilleri på 12 plattformer, eksisterende eller
ny generasjon, sikres snarest.
Utsatt modernisering av stridsvogner
endres til anskaffelse av siste generasjon
middelstunge stridsvogner for de tre stående
manøverbataljonene snarest, for å sikre troverdig
umiddelbar og forsterkende reaksjonsevne og
-beredskap.
Nødvendig modernisering av eksisterende
stridsvogner, med vekt på nytt nettverksintegrert
ildledningssystem og aktiv beskyttelse iverksettes
straks, for å sikre troverdig oppfølgingsevne og

•

•

-beredskap. Disse overføres til reservestyrkene
så snart nye plattformer er tilført de stående
manøverstyrkene.
Det tas initiativ til et utviklingsløp for neste
generasjon høymobile stridsvogner med
stor direkte ildkraft og robot-teknologi som
minimerer eller eliminerer behovet for bemanning.
Det er ønskelig at slike plattformer avløser
eldste generasjon stridsvogner (oppgraderte,
nåværende) ved slutten av deres levealder.
Påbegynt anskaffelse av luftvern akselereres
både i bredde og dybde, for optimal sikring av
manøver- og utvekslingsoperasjoner – herunder
deployeringer – med mobilt kampluftvern og
manpads, samt statisk områdeluftvern for
dekning av viktige permanente baseområder for
landstyrkene.

Ny teknologi vil alltid komme;
nye løsninger vil bli bedre enn
de forrige. Men landets sikkerhet
krever hærstyrker som virker i
dag – i kveld; ikke først om noen år.
Landmaktutredningen er politisk
begrunnet med at anskaffelsene
til Hæren må være de rette; at
samfunnets investeringer må
brukes rett. Dét er ansvarlig
politikk, men et helt uansvarlig grep
hvis konsekvensen er ytterligere
forsinkelser.
Vedtatt moderniseringsprogram
må derfor gjenopptas og forseres,
med eventuelle justeringer som er
fornuftige – og ikke forsinkende.

Det forutsettes at disse definerende plattformene er innfaset snarest, og innen 2023.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT
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LANDSTYRKENE 2018–

”I tillegg må man også revidere den vedtatte LTP-en, og forvisse seg om at man nå ikke kvitter seg med
elementer man med styrket økonomi likevel ønsker å beholde, så som helikopterbase for hæren i nord,
forsterkningsbaser for allierte kampfly, kystkorvetter, sjøheimevern og flere fast ansatte i Hæren.”
Kjell Grandhagen, generalløytnant (P), tidligere Sjef Hærens styrker og Sjef E-tjenesten (Dagbladet, 04.08.2017)

Oppsummerende anbefalinger
RETNING: Troms-dokumentet 2 viser at ulike politiske og strukturelle veivalg er mulig

Realistiske
kostnader
Regjeringa har lagt opp til betydelige
hærinvesteringer i et 20-årsperspektiv
– innenfor en ramme på rundt 1,5
prosent av BNP. Landmaktutredningen
anviser løsninger ut fra den samme
rammen.

Troms-dokumentet 2 legger et
framtidig forsvarsbudsjett på 2,0 %
i 2024 til grunn; med vesentlig økt
økonomisk handlingsrom. Dette må
brukes med en tydelig prioritering av
landmakt, spesielt på kort sikt, men
snarlige materiellinvesteringer og
nødvendige personelløkninger fom.
2018-budsjettet. Vi bygger i stor grad
på anbefalte strukturelementer både
i FMR og LMU, hvorav flere, særlig
materiell til Hæren, allerede er vedtatt
av Stortinget.
Troms-dokumentet 2 presenterer en
realistisk løsning for en kostnadsnøktern landstridsevne, hvor det
– samtidig med helt nødvendige
nyinvesteringer – legges stor vekt på
å utnytte og utvikle det som finnes,
og fortsatt virker. Hovedstrukturen
som her er anvist som en ønskelig
løsning er kostnadsberegnet i grovt,
men krever innsyn i grunnlagsdata
for en mer presis beregning.
Dette inkl. en rekke faktorer med
betydelig usikkerhet, inkl. avtaler
for materiellanskaffelser, nødvendig
infrastrukturutvikling og løsning for
reservestyrker (materiell og personell).

for utvikling av det nasjonale forsvaret og norsk landmakt. Norge kan, innenfor
realistisk økte økonomiske rammer, styrke sitt nasjonale forsvar. En vesentlig
forsterket, defensivt innrettet landmakt må utgjøre den beroligende kjernen – med
evne til å etablere terskel og holde kontroll: Landstyrker i beredskap – med større
volum og økt utholdenhet; riktig reaksjonsevne og nødvendig mobilitet.
POLITISK GRUNNLAG
•

•

•

Balansert med Alliansens, og enkeltalliertes, evne
til reell avskrekking, prioriterer Norge å utvikle evne
til beroligende kontroll, med et stert, balansert og
alliansetilpasset forsvar.

Det etableres en brigadekommando (kadre) ved
Østerdal garnison; benevnt 3. brigadekommando /
’Hovedstadskommandoen’, med ansvar for nasjonal
oppfølgingsberedskap

•

Det skapes, gjennom ny beredskapsstruktur og større
hærreserver (personell og materiell), grunnlag for å kunne
aktivere en brigaderamme nr. 2, som en strategisk reserve.

•

Det etableres en formalisert Forsvarets hovedbase
helikopter samt en Hærens taktiske helikopterkommando;
139 luftving og 339 skvadron videreføres – alt på Bardufoss.

•

Det etableres en rekruttskole for Heimevernet på GP,
samlokalisert med en gjenopprettet befalsskole; mens
HV–16 samles på Setermoen for økt samvirke med
Brigade Nord-systemet.

•

Foreslått Hærens rekruttskole vurderes opp mot
videreutvikling av dagens løsning – med flere inntak, men
fortsatt grunnutdanning i respektiv avdeling.

•

Anskaffelse av nytt artilleri forseres for raskest mulig
levering av de første 24 rørartilleri-plattformene, med
påfølgende anskaffelse av minimum 48 skyts.

•

Gjeninnføring av rakettartilleri iverksettes snarest, på 12
plattformer; enten oppgradering av eksisterende eller
gjennom anskaffelse av en ny generasjon.

•

Utsatt modernisering av stridsvogner endres til snarest
mulig anskaffelse av siste generasjon middelstunge
stridsvogner for de tre stående manøverbataljonene.

•

Nødvendig modernisering av eksisterende stridsvogner,
med vekt på ildledningssystem og aktiv beskyttelse
iverksettes straks, for troverdig oppfølgingsevne og
-beredskap.

•

Utviklingsløp for neste generasjon høymobile
stridsvogner med stor direkte ildkraft og robot-teknologi
som minimerer eller eliminerer behovet for bemanning,
iverksettes.

•

Påbegynt anskaffelse av luftvern akselereres både i
bredde og dybde, for optimal mulig sikring av manøverog utvekslingsoperasjoner, med flere supplerende
systemer.

•

Nødvendig taktisk helikopterstøtte sikres ved videreføring
av ni Bell-maskiner på Bardufoss, deretter forsterket med
flere slike og anskaffelse av nye fly; alle under Sjef Hæren.

•

Nødvendig nasjonal beredskap så vel som behov for
tilrettelagt alliert trening sikres ved fortsatt tilgjengelighet
til Åsegarden som leir for militær bruk.

•

Vedtatte investeringer i infrastruktur gjennomføres
snarest, supplert med ytterligere, nødvendige bygg og
anlegg – som følge av ambisjon og strukturutvikling.

•

Forsvaret – og forsvaret av Norge – må bygge på
videreført og fleksibelt anvendt verneplikt, inkl. større
soldatproduksjon for forsterkende og oppfølgende
reservestyrker på beredskap.

•

Forsvaret av Norge – og produksjon av landmilitær forsvarsevne – skjer best i og fra nord.
Forsvarskompleksene i Troms� må bygges på, og
videreutvikles, som en nasjonal Bastion Troms.

MILITÆR INNRETTING
•

•

Utviklingen av norsk landmakt må i størst mulig grad
bygge på det som finnes – og virker, med vekt på evne til
sikring og manøver, og forsterking av det manøverbaserte
landstridskonseptet.
Utviklingen av landstyrkene bygger på den
manøverorienterte kjernen i Brigade Nord, med dagens
definerende våpenplattformer – med helt nødvendig
modernisering og forsterkning.

•

Utviklingen av landstridsevnen må legge større vekt
på utholdenhet, inkl. større reserver med personell og
materiell – med riktig reaksjon for utvalgte enheter, og
forsterket taktisk mobilitet.

•

Utviklingen av landstyrkene må identifisere behov for
enheter med evne til umiddelbar reaksjon, og tilpasse
resten av strukturen til behovene for riktig, forsterkende
og oppfølgende reaksjon.

•

Landstyrkene må ha multifunksjonell evne til å løse
oppdrag i hele konfliktspekteret, og må kunne operere i
alle landrelaterte domener – med evne til multidomene
operasjoner.

•

Landstyrkene – både Hærens manøveravdelinger med
støtte og HVs innsatsstyrker, så vel som sikringsstyrkene
– må i nødvendig grad spesialiseres for innsats i særskilte
sub- domener.

KONKRETE FORSLAG
•

•
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Garnisonen i Porsanger; benevnt 2. brigadekommando
/ ’Finnmarkskommandoen’, med ansvar for umiddelbar
reaksjon i nordøst.

Utviklingen av norsk forsvarsevne må bygge på nasjonal
beroligelse og alliert avskrekking. Småstaten Norge har
ikke egen kapasitet til alene å avskrekke en militært
overlegen stormaktnabo.

Det etableres et multirolle, landoperativt kommandonettverk for å styrke beredskapen og bedre samordne
nasjonale landstyrker – og samvirke også med allierte
landstridskrefter.
Det etableres en brigadekommando (kadre) ved

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

BASTION TROMS
TERSKELEN MÅ STYRKES I NORD.
TROMS+ ER KJERNEOMRÅDET.
NORDOMRÅDENE ER POLITISK, STRATEGISK PRIORITERT.
NORGE SKAL BYGGE EN KRIGSFOREBYGGENDE TERSKEL.
TROMS+ ER BASEOMRÅDET MED LANDMAKT I NORD.

Stortinget legger vekt på å styrke Forsvaret i nord.
Landmaktutredningen styrker fokuset på Finnmark.
Troms+ er forutsetningen for styrket forsvar i nord.
Landstyrker må finnes.
Norge må ha sitt kraftsenter for landstridskrefter i Troms.
Troms+ har best forutsetninger for å produsere landmakt.
Forsvaret må bygge på, og bygge ut, styrkene som finnes –

I NORD.
Landstyrker må støttes.
Alliert forsterkning forutsetter trening og mottaksevne i Troms+.
Nasjonale landoperasjoner i nord krever helikopterstøtte i Troms+.
Landstyrkene må utnytte, og utvikle, operasjonsstøtten som finnes –

I NORD.

LANDSTYRKENE MÅ KOMPLETTERES I NORD-NORGE.
LANDSTRIDSKREFTENE MÅ FÅ ØKT STØTTE I TROMS+.
LANDMAKT SKAPES BEST I BASTION TROMS.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT
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FORSVAR – TROMS+

”Landmaktutredningens vurdering er at det landmilitære tyngdepunktet
bør flyttes ytterligere mot nord – og spesielt Finnmark.”
Statusrapport Landmaktutredningen (FD, 2017)

FORSVARSREGION TROMS+.
Nasjonalt tyngdepunkt i nord
Troms
pluss
Troms+ ble introdusert som begrep
i Troms-dokumentet høsten 2016.
Det tar utgangspunkt i Troms som
selve forsvarsfylket – og en utvidet
’Forsvarsregion Troms’:
Troms+ bygger på landstyrkenes
kjerneområde i Midt-Troms (Bardu og
Målselv), med viktige militære baser
og anlegg også i Sør-Troms (Sørreisa,
Gratangen og Harstad), samt i
nordlige Nordland (Evenes, Tjeldsund
og Narvik) og i Vest-Finnmark
(Porsanger). Forsvarskompleksene her
danner i sum Troms+ som den eneste
region i landet med alle forsvarsgrener
fast representert og med regelmessig
operativ virksomhet. Regionen har
landets største basekompleks, og den
mest omfattende allierte trening.

BASTION: Troms var en frontlinje under den kalde krigen, og er tyngdepunktet

i forsvaret av Norge i dag. Mer enn noen gang er Troms – fra kyst til innland –
selve kjerneområdet for produksjon av nasjonal landmakt og mottak av alliert
unnsetning. Troms er en bastion for Forvaret – for forsvar av Norge:
Et bakre område for forsvar av Finnmark – for sikkerhet i Nordområdene.
Sikkerhet i Norge forutsetter landmakt
i nord. Herfra kan landmakt projiseres
nordover, i en krigsforebyggende terskel,
for avskrekking og beroligelse – for å
forhindre at Russland skal få behov for å
ta seg til rette på norsk territorium. Norge
må ha militær evne og vise politisk vilje til
å holde kontroll i eget område, framfor alt
i Nordområdene. Da er styrkeproduksjon
og beredskap fra baseområdet – bastionen
– Troms+ helt avgjørende.

Bastion i nord
Troms+ er kjerneområdet og
tyngdepunkter for operativt samvirke
– nasjonalt og alliert – i Norge.
Trenings- og øvingsfasilitetene er
blant ytterst få i Europa som gir rikelig
rom for fellesoperativt samvirke – med
aktivitet i alle domener, under helt
unikt krevende arktiske forhold.

Se mer om Troms+ i Tromsdokumentet, side 20–21
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Invasjonsforsvaret hadde baser og
avdelinger over hele landet. Deretter er
dette bygd ned til et innsatsforsvar med
få baser og færre avdelinger og fartøy.
Desto viktigere, relativt og reelt, er de
gjenværende basene og styrkene i Troms+
blitt: De er helt vesentlig for produksjon
og projisering av nasjonal landmakt.
Det er også her Hærens ledelse, med
Sjef Hæren og hans stab (Hærstaben) og
sentrale støttefunksjoner holder til.
Troms+ er likeledes helt avgjørende
for alliert samvirke. For allierte styrkers
egen utdanning og trening – og for
alliert, fellesoperativ øving; på land, til
sjøs og i lufta: I alle domener, samtidig.
Koblingen kyst–innland, framfor alt med
tanke på alliert innsetting og nasjonal
så vel som alliert forsyning, er vesentlig.
Forsterkning og forsyning må sikres av
dertil egnede styrker, særlig Heimevernet,
samt kystjegere og spesialstyrker – og
et kystforsvar som nå helt uansvarlig
forvitrer.

Baser i nord
Invasjonsforsvaret hadde operative
baser og defensive fortifikasjoner i
nord. Invaderende styrker fra nordøst
skulle stanses i Nord-Troms. Derfor ble
forsvarslinjene Frøy og Lyngen bygd, med
et nettverk av underjordiske bunkere så
vel som andre anlegg, inklusive kystfort.
Disse hører alle den nære historie til, men
er ikke helt irrelevant: Fortsatt må det, ved
den usannsynlige situasjon at en invasjon
skulle komme, for enhver pris sikres at
Troms holdes.
Troms+ er en defensiv forsvarsbastion
for å skape den ønskede avskrekking
og beroligelse. I en krigssituasjon vil
Nord-Troms fortsatt være en avgjørende
forsvarslinje, og Midt-Troms, støttet fra
Sør-Troms og Ofoten, like avgjørende
som et mottaks- og oppmarsjområde for
offensive operasjoner for både å stanse en
framrykking og gjenerobre territorium
fra landsida. For øvrig vil allierte sjø- og
luftstridskrefter være helt avgjørende i en
slik situasjon.
Troms+ er derfor fortsatt ekstremt
viktig både i en defensiv og offensiv
setting; for å sikre nasjonal kontroll,
for å muliggjøre alliert forsterkning.
Militære baser og anlegg (og avdelinger!)
må følgelig finnes – med tilstrekkelig
kapasitet, på riktig sted – for å håndtere
fredstidsoppgaver og en uforutsigbar
utvikling av kriser, til krig. Bl.a. derfor
er det behov for å styrke Garnisonen i
Porsanger, og bibeholde muligheten til
bruk av Åsegarden.

FORSVARET AV NORGE
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FORSVAR – TROMS+

[...] for perioden 2021 til 2034 er det [...] satt av mer enn 27 milliarder kroner til ytterligere investeringer
[...]. Og la meg være tydelig: De pengene som er satt av til Hæren, skal brukes på Hæren.”
Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister, H (Oslo Militære Samfund, 09.01.2017)

Landstridskreftene i nord, 2017.
Baser og avdelinger i Troms+

Porsangmoen
Høybuktmoen

Midt-Troms Finnmark
Bardufoss
Skjold
Setermoen

Åsegarden

Bjerkvik

Drevjamoen

Hæren

BASE

AVDELING

Bardufoss
Bardufoss

339 skvadron1
Hærstaben
Brigade Nord
Stridstrenbataljonen
Sambandsbataljonen
Operasjonsstøtteavdelingen
MP-kompaniet

Setermoen

Panserbataljonen
Artilleribataljonen
Etterretningsbataljonen
Sanitetsbataljonen

Skjold

2. bataljon
Ingeniørbataljonen

Elvegårdsmoen

HV–16
HV innsatsstyrke Claymore

Trondenes

Kystjegerkommandoen2

Åsegarden

Alliert treningssenter

Høybuktmoen

Garnisonen i Sør-Varanger

Porsangmoen

HV–17
HV innsatsstyrke Ida og Lyra

Sjøforsvaret
Luftforsvaret
Heimevernet
Fellesoperativt

1

2

Styrking i nord?

Styrking i nord!

Regjeringa framholdt ved framlegging
av Langtidsplanen at den har styrket
den operative aktivitet i nord, og vil
styrke Forsvaret i Nord-Norge. Tromsdokumentet, og andre, hentet da fram
spørsmålstegn: Selv med investeringer
i brigaden, økt seiling til havs, nye
overvåkingsfly og framskutt kampflybase
i nord – og en styrking av Forsvaret i
Finnmark – er det en kjensgjerning at
forsvaret i og fra nord svekkes gjennom
nedlegging av kystkapasiteter, og ikke minst
fjerning av helikopterstøtten til Hæren, og
nedbygging av Hovedbase helikopter.
Landmaktutredningen er tydelig på
at Forsvaret må styrkes i nord, men går
like fullt inn for forslaget om å flytte 339
skvadron med Bell-helikoptrene til sør,
og redusere Brigade Nord ved å gjøre 2.
bataljon til en mobiliseringsstyrke.
Noe eksakt svar er vanskelig å finne.
Men en styrking må finne sted.

Signaler fra flere partier (på papiret så
godt som alle stortingspartier) er klare
på at Forsvaret må styrkes, og at det først
og fremst må skje i nord – og på land. Det
er et unisont krav om å styrke nasjonal
landmakt. De økte økonomiske rammer,
med to prosent av BNP som det faktisk vil
være flertall for på Stortinget, må sikre
styrket landmakt.
Tromsdokumentet 2 noterer politiske
programerklæringer om å styrke Forsvaret
generelt og landstyrkene spesielt – og særlig
i nord, og forventer at dette følges opp med
finansiering.

Bell 412-helikoptrene i 339 skv på Bardufoss tilhører Luftforsvaret,
men er dedikert til landoperasjoner for Hæren, og opererer primært
sammen med Brigade Nord.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

KJK tilhører Sjøforsvaret (Marinen), men er tatt med her fordi
styrken opererer mye på landterritoriet – i det viktige kystdomenet.
Det samme gjør deler av spesialstyrkene.

Kartet viser gjenværende landmilitære baser
og styrker i Nord-Norge per 2017. Åsegarden
er vedtatt avviklet som militær garnison i
2019. I tillegg til disse kommer Sjøforsvarets
Ramsund orlogsbase som brukes til trening av
spesialstyrker, og som er diskutert som mulig
framtidig base for Kystjegerkommandoen som
nå har sin base på Trondnes.

Troms
minus
Troms var tyngdepunktet for
invasjonsforsvaret, med Brigaden i
Nord-Norge på høy beredskap i tilfelle
krig lenger nord – i Finnmark. Siden er
særlig Hæren svekket i nord.
Brig N ble opprettet med utspring i
Tysklandsbrigaden for 75 år siden, i
1952, da Stortinget vedtok å opprette
én brigade i nord og én i sør. Økt
spenning, og trussel om sovjetisk
invasjon, tilsa et sterkt forsvar i nord.
Derfor hadde brigaden også høy
beredskap – på 30 minutter. Med
Sovjetunionens oppløsning ble det
ikke ansett som nødvendig med en
stående styrke som Brig N, som i
1995 ble satt på mobiliseringsstatus.
Underavdelingene gikk inn i 6. divisjon.
Denne, med 6. divisjonskommando,
ble avviklet på 2000-tallet. Restene
av Hærens kampstruktur inngikk
deretter i Brigade Nord. I 2004 ble
både Luftvernbataljonen på Bardufoss
og Jegerbataljonen på Porsangmoen
avviklet.
Brig N hadde infanteriavdelinger
på Setermoen, på Skjold og i
Åsegarden, og støtteavdelinger også
på Bardufoss. Brigaden ble tilført
taktisk helikopterstøtte fra Bardufoss
i 1964. Flere leire enn i dag var i bruk,
inkl. Holmen og Brennfjell, samt
Helligskogen i Skibotndalen.

Se mer om reduksjonen i nord i
Troms-dokumentet, side 8

Se mer tilstedeværelse i nord, side 19
Se mer om sikkerhet i nord i Troms-dokumentet,
side 18–19

FAKTISK FINANSIERING: Når regjeringa bedyrer
at det vil komme store investeringer Hæren, og
det haster med materiellanskaffelser, kommer vel
betydelige midler allerede i 2018-budsjettet?
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FORSVAR – TROMS+

”Budskapet fra Putin er at gode naboer trenger gode gjerder og at de har ansvar for å ta vare på
egen sikkerhet selv. Putin foretrekker at Norge holder seg med et sterkt nasjonalt forsvar fremfor å
ha amerikanerne helt innpå dørterskelen.”
Øystein Steiro jr., sikkerhetspolitisk rådgiver (alternativtforum.wordpress.com, 30.03.2017)

FORSVARSKOMPLEKS NORD.
Infrastruktur for sikkerhet
Forutsatt
forsvarsstøtte
Forsvarsevne forutsetter forsvarsvilje
– og velvilje. For små lokalsamfunn
betyr Forsvaret inntekter, men
forsvarsaktivitet medfører også
belastninger – med smertegrenser.
Belastningene er betydelige, men
aksepten er også uvanlig stor i
sivilbefolkninga i Troms+, slik den
har vært i generasjoner. Soldater som
snur stridsvogna på gårdsplassen til
folk blir ikke møtt med knyttnever,
men bydd kaffe og kake. Samspillet
– samlivet – virker, så lenge begge
parter ser verdien av det; har gjensidig
nytte av det For forsvarskommuner
betyr det arbeidsplasser og inntekter,
men også usikkerhet når det er
gjentatt mangel på forutsigbarhet.
Ikke så mye i Forsvarets behov for
operative baser og skytefelt som i
byråkratiets behov for omorganisering
og endring – og slett ikke alltid med
like åpenbar logikk.
Det norske storsamfunnets forsvar
må gi noe tilbake til lokalsamfunn som
tar på seg fellesskapets belastning.
Aksepten for trening og øving
synker når belastning belønnes med
nedbygging og usikkerhet. I MidtTroms er det fortsatt balanse. I VestFinnmark ikke.
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ANLEGG: Troms+ har det mest komplette basekompleks for landstridskreftene i

Norge; for operative avdelinger og krevende støttestruktur – med infrastruktur.
Her er det gjennom en årrekke investert et ukjent antall milliarder i understøttelse av – forutsetningene for – operativ kampkraft. Dette er noe å bygge
videre på. Noe mer må også bygges.
Basestrukturen i Troms var helt vesentlig
for forsvaret av Norge under Den kalde
krigen. Deretter, med redusert spenning
og nedbygging av landstyrkene, ble ikke
Troms – i alles øyne – et like selvsagt
tyngdepunkt for Forsvaret. Det ble en
forsvarspolitisk – og fagmilitær – kamp
om hvor avdelinger og anlegg skulle
videreføres, hvor nye investeringer skulle
gjøres. I dag skal alle prise seg lykkelig
over valget – av nord.

Struktur i nord
Landstyrkene fordrer funksjonerende
infrastruktur – i baser og anlegg, systemer
og kompetanse: Mye er synlig, atskillig
er skjult – og må være det, bl.a. innenfor
leirgjerder og i fjellanlegg. I et tiår har
Hærens øverste ledelse vært i Troms.
Her er ledelsen for og hovedstyrkene til
Hærens kjerne – Brigade Nord – så vel
som ledelsen for Forsvarets helikoptre
i 139 luftving og hærhelikoptrene i 339
skvadron.
Dette er en sammensatt, samvirkende
og samkjørt struktur som – i mange
dimensjoner – er velprøvd og vellykket. Og
det som virker skal en være forsiktig med å
endre for mye på, i det minste ved endring
når gevinstene er høyst tvilsomme, og
risikoen stor i sikkerhetspolitisk usikre
tider. Da må også sentrale myndigheter
ha evne og vilje til å se perspektiver som
strekker seg bortenfor regnearkene
over kvadratmeter og kroner, årsverk og
øvingsdøgn. Det må ses en helhet mellom
forsvar og sivilsamfunn, fred og krig;
kampkraft og bærekraft.

Infrastruktur i nord
Landforsvar forutsetter solid infrastruktur – i baser og anlegg, med
forlegning og forpleining; flerbrukshaller
og flyplasser; verksteder og velferd;
skytefelt og samband. Integrerte
løsninger under og over bakken; for
egne og allierte – for å støtte operasjoner
i fred, krise og krig. Dette finnes i fullt
monn, som eneste sted i landet, Troms+.
Forsvarskompleksene det norske samfunn
har bygd her er ubetalelige.
Adgangen til å trene og øve i alle
domener samtidig, med land-, sjø- og
luftstridskrefter i ett og samme område er
av uvurderlig operativ verdi. Det samme
har godt om plass i luftrommet. At dette
kan skje under krevende arktiske forhold,
i et område med et utbygd sivilt samfunn,
gjør Troms+ unikt i Europa, og langt på vei
i Alliansen.
Basekompleksene i Troms+ har
stor kapasitet for styrkeprodusjon. Her
er leiranlegg med den største kapasitet
i landet, inklusive lagre og verksteder,
forlegning og forpleining. Dagens anlegg
i Troms+ kan forlegge over fem tusen
soldater og forpleie enda mange flere.
Troms-dokumentet 2 understreker
den politiske fornuften i, samfunnsøkonomiske verdien av og operative
betydningen ved å bygge mest mulig på
det som finnes – og som virker, – i Troms+.
VARIGE VERDIER: Forsvarets troverdighet er
svekket ved for mange fraflyttede investeringer
og unødige flyttinger. Enda verre er det vel hvis
endringene svekker forsvarsevnen?

FORSVARET AV NORGE
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FORSVAR – TROMS+

”Skytefeltene og indre Troms er Hærens fremste treningsområde i Norge og fremstår i
dag som helt unikt i Europa for trening og øving med allierte og partnere.”
Regjeringen Stoltenberg (Prop. 73 S (2011–2012)

Forsvarskompleks Midt-Troms
Midt-Troms – først og fremst med en serie integrerte land- og luftforsvarsanlegg
på Bardufoss, Setermoen og Skjold – er tyngdepunktet for styrkeproduksjon og
operasjoner i Bastion Troms.
Setermoen ble etablert som en perifer
ekserserplass i 1897. I dag er dette tyngdepunktet for norsk landmakt; en moderne
base for den operative kjernen i landstridskreftene, med Panserbataljonen, Etterretningsbataljonen og Artilleribataljonen.

helikopterstøtte, som Hæren har hatt fra
339 skvadron på Bardufoss flystasjon siden
1964. Av avgjørende betydning for
styrkeproduksjonen i Midt-Troms er også
skyte- og øvingsfeltene Setermoen og
Mauken–Blåtind.

Forsvarskompleks Midt-Troms er framfor
alt til for å skape landmakt – i nord, for
Norge. Da må en rekke forutsetninger
på plass, med støtte fra flere kapasiteter
med egen infrastruktur, inklusive taktisk

Basene i Midt-Troms har kapasitet til å
forlegge om lag fem tusen soldater. Fra
2018 skal også alliert trening legges hit,
forflyttet fra Åsegarden og Evenes. Det
stiller ekstra krav til infrastruktur.

Setermoen skyte-/øvingsfelt
Mauken–Blåtind skyte-/øvingsfelt

Sørreisa
Luftforsvarets stasjon Sørreisa
Overvåkingsstasjon
Skolesenter
Personellforlegninger
Ikke angitte fjellanlegg
Sørreisa havneanlegg

Skjold
FB, FLO, CYBER, o.a.

Maukstadmoen leir
Leiranlegg, 2. bataljon
Leiranlegg, Ingeniørbataljonen
Verksteder
Personellforlegninger
Ikke angitte fjellanlegg

Bardufoss
Bardufoss flystasjon
Hovedbase helikopter
Ikke angitte fjellanlegg
Personellforlegninger
Bardufoss leir
Hovedkvarter, Hæren
Hovedkvarter, Brigade Nord
Kommandoplass, Brigade Nord
Leiranlegg, Sambandsbataljonen
Leiranlegg, Stridstrenbataljonen
Personellforlegninger
Ikke angitte fjellanlegg

Setermoen
Setermoen leir
Leiranlegg, Artilleribataljonen
Leiranlegg, E-bataljonen
Leiranlegg, Sanitetsbataljonen
Leiranlegg, Panserbataljonen
Flerbrukshall
Setermoen tekniske verksted
Personellforlegninger
Ikke angitte fjellanlegg

Kartet indikerer den enorme mengden militære anlegg og installasjoner i Midt-Troms, med tett samvirke mellom land- og luftkapasiteter.
Kartet er en illustrasjon; en komplett oversikt, inkl. skjult infrastruktur, ville vært gradert informasjon.
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Fortsatt
infrastrukturbehov
Det er de siste par tiår investert
mange milliarder i ny eller modernisert
infrastruktur i Troms+, og særlig
i Forsvarskompleks Midt-Troms:
For Hæren og Luftforsvaret,
og støttefunksjonene FLO og
Cyberforsvaret. Men leirene er ikke
ferdigstilt i henhold til Stortingets
intensjon og vilje.
Til de største investeringene hører
hovedkvarter for hærledelsen,
velferdsbygg Istindportalen, nye
kaserner, bolig og kvarter, og messebygg
på Bardufoss; nye flerbrukshaller,
administrasjon og undervisningsbygg,
bolig og kvarter på Setermoen og Skjold.
Og åpnet i 2017: Ny vedlikeholdshangar
og brannstasjon for Hovedbasen på
Bardufoss.
Selv dette er ikke nok i forhold til
investeringsplaner som er vedtatt, men
forskjøvet – og eksisterende behov, og
som kommer som følge av LTP og LMU,
inklusive alliert trening. Blant eiendom,
bygg og anlegg (EBA) som ennå ikke er
dekket er:

BARDUFOSS:
Vedlikeholds- og undervisningsbygg;
garasjer; kommandoplass for brigaden.
Store deler av gamle Heggelia leir er
fortsatt brukt da Sambandsbataljons
planlagte flerbrukshaller er skjøvet fram.

SETERMOEN:
Komplettering av vedlikeholds- og
undervisningsbygg; garasjer for
kampvogner, lastevogner; anlegg for
kampluftvern og artilleri; fullføring
av forsyningspunkt; flerbrukshall for
Sanitetsbataljonen.

SKJOLD:
Garasjer for eksisterende og kommende
materiell, samt helhetlig forsyningspunkt.
Mens forlegning, bolig og kvarter for
egne styrker i hovedsak er på plass,
eller under oppføring, er det behov for å
erstatte mange midlertidige løsninger i
form av plasthaller, samt å modernisere
en rekke bygg og anlegg, noe som også
har med sikkerhet og sikring å gjøre.
Leirene kan oppleves som komplette,
men mangler vesentlige byggeklosser for
moderne og økonomisk drift.
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”Den nye langtidsplanen bekrefter og forsterker Ofoten som en viktig region for Forsvaret. Her
ligger verksteder, lagre og forsyningsanlegg for å understøtte landmilitær virksomhet. [...]
Ofoten er et område som er av stor betydning for å ta imot allierte styrker i en krise.”
Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister, H (Dagbladet, 05.09.2016)

Forsvarskompleks Sør-Troms/Ofoten
Sør-Troms – med Ofoten – er av særlig stor betydning som et innsettingsområde
og forsyningsakse fra kysten og til styrkene (egne og allierte) på innlandet. Her
er også kritisk logistikk-infrastruktur i verksted og lager.

Nasjonal
luftkontroll
Luftkontroll er essensielt i enhver
militær operasjon; ikke minst til støtte
for landstyrker. Regjeringa framholder
at Norge er NATO i nord. CRC Sørreisa
står for NATOs luftkontroll og varsling
i nord.
Control and Reporting Centre (CRC)
Sørreisa er det eneste kontrollog varslingssenter igjen i Norge.
Stortinget bekreftet videreføringen
gjennom Langtidsplanen, og burde
samtidig flyttet Luftforsvarets
programmeringssenter hit.
Det høyt spesialiserte fagmiljøet i
Sørreisa er forsterket ved den logiske
flyttinga av Luftforsvarets kontroll- og
varslingsskole (LKVS) fra Mågerø
til Sørreisa (2015–16). Like faglig
logisk ville en tilsvarende flytting av
Programmeringssenteret fra Mågerø
til Sørreisa vært. CRC er tilknyttet
NATOs nye Air Command and Control
System (ACCS), som i Norge bare skal
brukes ved CRC. Progsenteret skal
støtte implementeringen av ACCS i
Sørreisa, deretter bistå i utvikle og
vedlikeholde systemet.
Vedtatt flytting av senteret til Rygge
har liten eller ingen faglig fornuft,
sammenlignet med flytting til Sørreisa,
som ville gitt synergi og sikkerhet. Men
flytting til Rygge bidrar til å forsterke
Luftforsvarets base i sør, i strid med
Stortingets tidligere uttalte vilje. CRC
med progsenterfunksjon må, i likhet
med National Air Operations Centre
(NAOC), på Reitan, være i nord.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
prioriterer nå alliert mottak og vertslandsstøtte høyt. Til dette hører å
utvikle nye forsyningskonsepter og
styrke kapasiteten på kysten, i aksen
Harstad–Bjerkvik–Narvik. Til havneinfrastrukturen hører også Bogen og
Sørreisa; videre er fjell-lageret i Osmarka
viktig. Det samme er Bjerkvik tekniske
verksted med kritisk, spesialisert
kompetanse på vedlikehold på tungt
hærmateriell så vel som elektronikk og
optikk.
Flere tjenester skal settes ut til
private aktører; hvilke og i hvilken
utstrekning er også et politisk spørsmål.
Allerede er et nytt forsyningskonsept for
Heimevernet utviklet ved bruk av sivile
kontraktører, med selskapet Norbase i
Harstad som nøkkelaktør. Konseptet skal
utvides til å inkludere Hæren.

En korttenkt beslutning i Langtidsplanen er at Luftforsvarets programmeringssenter ikke ble flyttet til sitt rette
fagmiljø ved Luftforsvarets kontroll- og
varslingssenteret (CRC) i Sørreisa, hvor
både fagmiljø og infrastruktur er på plass.
Forsvarskompleks Sør-Troms/
Ofoten forsterkes med vedtatt etablering
av framskutt kampflybase og ny base for
maritime overvåkingsfly på Evenes, men
svekkes ved at Åsegarden leir legges ned.
Staben i HV–16 finnes i dag på
Elvegårdsmoen, hvor også FLO har
store lagre. Innsatsstyrken tilhørende
HV–16 (Claymore) settes derimot opp på
Setermoen, og Troms-dokumentet 2 ser
det som mest hensiktsmessig at HV–16
samlokaliseres med Brigade Nord-miljøet
på Setermoen, der HV–16 tidligere hadde
hovedkvarter.

Sørlia skyte-/øvingsfelt

Harstad
Ofoten
Ramsund orlogsstasjon
Baseanlegg, MJK
Personellforlegninger
Evenes flystasjon
Baseinstallasjoner
Personellforlegninger
Osmarka fjellanlegg
Elvegårdsmoen leir
Leiranlegg, HV–16
Personellforlegninger
Bjerkvik tekniske verksted
Bogen havneanlegg
Sivil logistikk
Narvik havn

FB, FLO,
CYBER, o.a.

Trondenes fort
Baseanlegg, KJK
Personellforlegninger
Ikke angitte fjellanlegg
Åsegarden leir
Leiranlegg, Alliert treningssenter
Verksteder
Personellforlegninger
Hellarbogen amfibiesenter
Sivil logistikk
Norbase
Stangnes havn

Kartet indikerer den vesentlige verdien kystområdet i Troms+ har for egen og alliert landstridsevne, med anlegg særlig for forsyning.
Kartet er en illustrasjon; en komplett oversikt, inkl. skjult infrastruktur, ville vært gradert informasjon.
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”Uansett hvilke konklusjoner landmaktstudien vil lande på når det gjelder fremtiden
for Hæren og Heimevernet, anser vi det som uhørt at Finnmark ikke skal forsvares. [...]
Det må settes opp permanente hærstyrker i Finnmark.”
Lederartikkel, Nordlys (Nordlys, 15.03.2017)

Forsvarskompleks Vest-Finnmark
Vest-Finnmark – med Garnisonen i Porsanger (GP) og Banak – er av svært stor
strategisk betydning, og bør utnyttes enda mer til terskelbygging. Og ikke med
tilstedeværelse kun i Porsanger.
Hæren var tyngre til stede på GP helt til ut
på 1990-tallet, da en jegerbataljon lå der.
Nå har Landmaktutredningen foreslått en
kavaleribataljon utplassert på GP, mens
Troms-dokumentet 2 i tillegg vil ha en
eskadronsstridsgruppe, i tråd med tenkingen i
Forsvarssjefens fagmilitære råd. Denne må
i tillegg styrke terskeleffekten ved å operere
også i Alta. Styrker bør også være aktive i
Tana – og tidvis andre steder i Finnmark.
Disse kan komme fra ulike deler av Brigade
Nord, for kortere perioder, for å trene – og
markere forsvarsvilje.
Disse tilstedeværende styrkenes
terskeleffekt – avskrekking og beroligelse –
avhenger av deres mobilitet. Forslaget om
å fjerne Hærens helikopterstøtte i nord vil
uunngåelig svekke denne helt vesentlige
egenskapen, og dermed den operative
evnen i det politisk prioriterte Finnmark.

GP må fortsatt være Alliert treningssenter (ATS), med vekt på spesialstyrkeoperasjoner, og med økt utnyttelse av
Halkavarre skytefelt. Dette har unike
kvaliteter, som Norge må forvalte bedre
som en nasjonal ressurs av alliert verdi.

Rekruttering
til Heimevernet
Finnmark har et beskjedent
befolkningsgrunnlag, som
vanskeliggjør rekruttering til
Heimevernet. Det blir knapt lettere ved
å legge ned HVsh-Befalsskolen.
Heimevernet står sterkt i Finnmark,
og er av stor betydning for raskt å
kunne sikre bl.a. havner, veier og
offentlige institusjoner – samt ikke
minst gassanlegget på Melkøya. Til
dette har HV en av sine innsatsstyrker
(Ida og Lyra) i Finnmark; med base
på GP. Tilgjengelighet på personell
vanskeliggjør en ellers ønskelig
etablering av en innsatsstyrke til i
Finnmark.
Landmaktutredningen antyder, for å
styrke rekrutteringen i nord, et økt inntak
til førstegangstjeneste i den nordligste
landsdelen. Da må motiverende tiltak
til, hvor kombinasjoner og av sivil og
militær utdanning kan være ett viktig
element – i samspill mellom forsvarsog andre samfunnssektorer. Ett tilbud
ville da vært den lederutvikling som en
befalsutdanning innebærer; en annen
kunne være en egen rekruttskole – med
inntak direkte for HV; begge på GP.

Halkavarre skyte-/øvingsfelt

Porsanger
Banak
Bardufoss flystasjon

Garnisonen i Porsanger
Leiranlegg, Alliert treningssenter
Leiranlegg, HV–17
Verksteder
FB, FLO,
Personellforlegninger
CYBER, o.a. Ikke angitte fjellanlegg

Kartet viser de muligheter som fortsatt finnes til styrking av militær tilstedeværelse særlig ved GP, for både egen og alliert aktivitet.
Kartet er en illustrasjon; en komplett oversikt, inkl. skjult infrastruktur, ville vært gradert informasjon.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

51

ALLIERT STYRKE

”I tilfelle krise eller krig er Norge avhengig av allierte forsterkninger. [...] Norge må ha tilstrekkelig
evne og utholdenhet til å møte et væpnet angrep og samtidig ta imot forsterkninger. Det er vesentlig
at Forsvaret er i stand til å beskytte baser og allierte styrker i fasen der forsterkninger mottas.”
Forsvarssjefens fagmilitære råd (’Et forsvar i endring’; Forsvaret, 2015)

ALLIERT FORUTSETNING.
Nasjonal tilrettelegging for alliert forsterkning
Alliert
treningssenter
Stortinget har prioritert tilrettelegging
for alliert trening i Nord-Norge
bl.a. ved å vedta opprettelsen av
Alliert treningssenter (ATS), med
hovedkvarter ved Garnisonen i
Porsanger (GP).
Hovedtyngden av aktiviteten gjennom
ATS, som ligger under Forsvarets
operative hovedkvarter (FOH), har
vært ved Åsegarden, forsterket av
Evenes. Om lag 80 % av produksjonen
har skjedd her. Ved GP har andre
og mer spesialisert avdelinger, inkl.
spesialstyrker, trent.
ATS som konsept består vesentlig
av dedikert infrastruktur stilt til
rådighet for allierte avdelinger, for
å sikre best mulig treningsutbytte.
Det er uklart hva som skjer med ATS
som en støttefunksjon for framtidig
alliert trening i nord. Som følge av
Langtidsplanen blir ATS Åsegarden
avviklet.
GP har til dels vært underutnyttet
som treningssenter. Et av de store
fortrinnene her er Halkavarre
skyte- og øvingsfelt. Det er ett av
svært få i Europa som gir mulighet
for fellesoperativ aktivitet, med
stridskrefter fra land, sjø og luft i
samspill.
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ALLIERTE: Forsvaret av Norge er tuftet på NATO-medlemskapet, og at allierte

styrker skal forsterke egne i krise og krig. Dette gjelder fortsatt. Da gjelder
det at Norge tar sin del av ansvaret, både ved å opprettholde en kampkraft –
med utholdenhet – som muliggjør mottak og innsetting av allierte styrker,
og tilrettelegger for alliert trening, øving og mottak, framfor alt i nord.
Alliert samvirke er en forutsetning for at egne
og allierte styrker sammen skal kunne
forsvare – og om så er: frigjøre – norsk
territorium. Forsvaret må være tilpasset
Alliansen; allierte styrker må så langt
mulig være tilvendt norske forhold: Trent
og øvd i de krevende operasjonsområdene
der de med stor sannsynlighet vil bli satt
inn – i nord. Under Den kalde krigen var
dette nøye planlagt og hyppig øvd. Behovet
for alliert forsterkning – og forberedelse
– er ikke mindre nå. Det samme gjelder
Norges ansvar for å sikre mottak av allierte
styrker, ikke minst i nord.

Alliert tilstedeværelse
Alliert aktivitet, med tilstedeværelse særlig i
nord, er med på å bygge den avskrekkende
og beroligende terskelen som skal hindre
angrep på Norge. Tilstedeværelsen bør
skje ved størst mulig grad av regelmessig
trening og øving. Trening kan også – uten
å rokke ved den norske, beroligende,
basepolitikken – inkludere lengre
opphold. Ett eksempel på dette er
amerikanske soldater i Trøndelag. Dette
er mulig også i en viss utstrekning, men
sikkerhetspolitisk sett mer sensitivt i
Finnmark.
I siste instans ligger Norges
avskrekking ikke i nasjonal evne, men
i alliert kampkraft – og mest av alt:
amerikanske atomvåpen. Allierte styrkers
trening og tilstedeværelse i Nord-Norge
bidrar til den krigsforebyggende terskelen
som en tilstedeværende kapasitet, men gir
først og fremst signal om militær evne til å
operere i Arktis.

Alliert trening
Alliert trening i Nord-Norge er
troverdighetsskapende terskelbygging;
av stor sikkerhetspolitisk verdi og høyt
militært prioritert. Alliert øving i Norge
viser alliert samvirke og samhold i praksis.
Vinteroperasjoner under arktiske forhold
er svært krevende, og forutsetter trening
også forut for en fullt ut effektgivende
øvelse. Jo flere allierte soldater som er
utdannet og avdelinger som er trent i
nord, jo bedre skikket er de til å bistå oss i
krise og krig. Jo flere steder i nord de kan
trene, i flest mulig domener, jo bedre er
den allierte sikkerhetsforsikringen.
Regjeringa ønsker at alliert
trening skal skje nært, og så langt mulig
sammen med, norske avdelinger. Det
er mindre viktig. Det må skilles mellom
tre faser: Mange soldater utdannes først i
vinterferdigheter; så trenes avdelinger på å
operere under vinterforhold; før de trente
avdelingene øves i vinteroperasjoner –
på øvelser med andre styrker. For økt
kapasitet bør alliert trening kunne skje på
flere steder i nord.
Troms-dokumentet 2 understreker
betydningen av at Norge søker å øke
allierte styrkers utdanning og trening i
nord. Flere styrker fra flere land – på flere
steder – for størst mulig effekt.
ALLIERT ASSURANSE: Når forsvarsbudsjettet
er en nasjonal fullverdi forsikringspremie, bør det
ikke samtidig betales en høyere reiseforsikring –
for alliert utdanning, trening og øving?

FORSVARET AV NORGE
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ALLIERT STYRKE

”Det har lenge vært bred politisk enighet om at basepolitikken ikke er til hinder for regelmessig
alliert nærvær på norsk jord over lengre tid i form av øving og trening, som for eksempel den
britiske helikoptertreningen på Bardufoss.”
Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister, H (Nordlys 28. januar 2017)

Alliert forsterkning i nord.

Kartet viser betydningen av Troms+ (inkl.
Ofoten) som et helt vesentlig innsettingsområde
for allierte styrker i Norge. Ved en krise i nord
(inkl. Finnmark) vil både nasjonale og allierte
styrker – og forsyninger – framføres over havner
og flyplasser i Troms+. Logistikkbaser og lagre
(som Osmarka, og potensielt Åsegarden) blir
også av avgjørende betydning.

Tyngdepunkt i Troms+
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Osmarka er ett av flere militære lagre i Troms+ som vil spille en
viktig rolle også ved alliert unnsetning. Hvilke lagre som finnes hvor,
med hvilke funksjoner, er ikke offentlig kjent.
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Allierte marineinfanteristyrker trener
på flere operasjonsmomenter – og
i flere operasjonsmiljøer; fra sjøen
til kysten, og derfra til innlandet og
fjellet. Alt under krevende arktiske
vinterforhold.

Bjerkvik
Evenes
Narvik

SVERIGE

2

Åsegarden er av Stortinget vedtatt nedlagt som militær base, men
av Harstad kommune tiltenkt en mulig framtidig funksjon også som
logistikkbase, knyttet til Norbase på Stangneskaia

Alliert innsetting

Alliert mottak

Allierte styrker trener og øver på innsetting
i Norge. De to store innsettingsområdene
er Trøndelag og Troms+. Allierte skal
forsterke norske styrker særlig i Troms,
som i en alvorlig krise for en stor del vil
være engasjert i Finnmark.
Som kartet overfor viser vil innsetting i nord i stor utstrekning skje
på kysten: Materiellet vil i hovedsak
komme sjøveien – til havner i Ofoten,
med Harstad, Bogen og Bjerkvik, samt
Sørreisa og Narvik. Disse blir vesentlige
i en massiv logistikk-operasjon, med
krav også til lagring og framføring, med
etterforsyning. Personellet vil for det meste
komme luftveien – særlig over Evenes, og
Bardufoss – midt i oppsettings-området
– og Banak, avhengig av situasjonen.
Fra kysten skal materiell og personell
forflyttes inn i landet, særlig mot
garnisonene i Midt-Troms. Planverket
her er gradert, og ikke kjent for dette
dokumentet.

Nasjonale styrker har ansvar for å sikre
mottak av allierte forsterkninger. Det er
en hovedoppgave for Heimevernet, som
dermed trenger både land- og kystkapasitet. Kystjegerkommandoen vil også
spille en viktig rolle.
Allierte avdelinger vil ha, og etablere,
egen kapasitet til sikring av innsetting,
men det er fortsatt et nasjonalt ansvar.
Avhengig av konfliktens karakter kan
alliert innsetting både gå over lang tid
og innebære store volum. Det fordrer
utholdenhet fra sikringsstyrkene, så vel
som for logistikkapparatet. Hvor mange
allierte soldater det er planlagt potensiell
innsetting av er gradert, og er for dette
dokumentet ukjent. Tenkes to brigader og
andre enheter, blir det fort åtte–ti tusen
soldater; et enormt antall kjøretøyer, og
enda flere tusen tonn materiell. Volumer
som krever kapasitet på flere områder,
også leire og lagre.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

Sea, shore,
summit – sky

Allierte styrker skal i en krisesituasjon
framfor alt forsterke norske avdelinger
i innlandet, enten for å sikre det
sentrale baseområdet i Midt-Troms
(’Bastion Troms’), eller – ved en
ekstrem situasjon der Finnmark er
tatt – for å delta i frigjøringen av
norsk territorium. Deler av styrkene vil
komme sjøveien, og trenger å trene
på landgang, både av personell og
materiell. De vil i noen grad operere
også i kystnære strøk. De, og andre, vil
settes inn for operasjoner i innlandet
– inklusive i fjellområder. Og de må
beherske alle, så godt de makter –
avhengig av treningsgrunnlaget.
Adgangen til treningsområder i
ulike deler av nordnorsk geografi og
topografi er derfor viktig, for at de
rette avdelingene skal ha den riktige
treningen.
Dét har også britiske helikopterstyrker
utnyttet, i flere tiår – gjennom
det krevende og kvalifiserende
treningsprogrammet Clockwork.
Britene investerer nå i nye anlegg
på Bardufoss, med en langsiktig
perspektiv. Disse, og andre helikopteravdelinger, har potensial for økt alliert
samvirke og ytterligere forsterking av
helikoptermiljøet ved Hovedbasen.
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ALLIERT STYRKE

”[...] på steder av stor strategisk betydning må Forsvaret sikre kontroll for å kunne operere egne
styrker og sikre mottak av alliert assistanse – herunder bakkestyrker som i neste omgang kan
brukes i fremskutte områder.”
Ekspertgruppen for forsvaret av Norge (’Et felles løft’; FD, 2015)

Egen og alliert forsterkning og forsyning
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Ved en langvarig krise (heller enn
krig) vil ikke – og må ikke – hele
Hærens styrke i nord (nå: Brigade
Nord) settes inn i ett område. Det må
fortsatt være egne styrker i Troms
– hvor også reserver kalles inn og
settes opp for nasjonal forsterkning.
Dét tilsier behov for leirkapasitet, med
forlegning fortrinnsvis i annet enn
telt, ut over normal drift. Det samme
gjelder logistikk, med økt behov
for bl.a. verksteder og lagre – nært
baseområdet for mer framskutte
forsyningspunkter for både egne og
allierte styrker.
Forsvaret har, nødvendigvis, måtte
avhende mange anlegg. Noen
må beholdes, selv om de ikke er
nødvendig i daglig virksomhet.
Den dagen de trengs – i en alvorlig
krisesituasjon – må økt kapasitet
være tilgjengelig. Det må være en
beredskap, inkl. ved å sikre fortsatt
tilgang til Åsegarden, – enten som en
militær leir tilhørende Frosvaret, eller
for Forsvarets disposisjon.
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Tradisjonelt tenkes at styrkene i MidtTroms ved krise/krig skal settes inn i
Finnmark, og at allierte forsterkninger
fyller opp – i Troms. Dét trenger ikke
lenger være det mest sannsynlige
scenariet.
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Kartet viser betydningen av Troms+ som
helt avgjørende logistikkstøtte – for allierte og
nasjonale styrker i nord. Materiell vil vesentlig
tas inn sjøveien til havner i Ofoten og Sørreisa;
herfra må det fraktes landeveien til styrkene i
Midt-Troms (og evt. videre – eller direkte – til
Finnmark). Personell vil i stor grad komme
luftveien, først og fremst til Evenes, men også
andre flyplasser i nord.

Havn

Trøndelag

Åsegarden leir

Åsegarden senter

Alliert trening i Norge har pågått lengst
i Åsegarden. Britisk marineinfanteri
har benyttet leiren i fem tiår; også
nederlandske kolleger er faste brukere.
Fra 2018 skal styrkene trene på innlandet.
Gjennom Langtidsplanen har
Stortinget vedtatt at Åsegarden skal
nedlegges, for å spare. Troms-dokumentet
argumenterte for at alternativene mest
sannsynlig vil bli dyrere, og at Åsegarden
er velegnet som treningssenter og har
potensial for innovasjon, eksempelvis for
samtrening mellom amerikansk, britisk
og nederlandsk marineinfanteri – og
norske avdelinger. Leiren har også en
hensiktsmessig beliggenhet i forhold til
kysten, som disse styrkene skal bruke som
innsettingsområde, og som er et potensielt
operasjonsområde.

Forsvaret avvikler Åsegarden som garnison
og treningssenter. Harstad kommune ser
på videre drift for militær og sivil, nasjonal
og alliert bruk. Derved kan leiren bestå –
også for beredskap.
Åsegarden kan brukes som operativt
treningssenter: For nasjonale og allierte
militære styrker; for politi, redningsetater
og frivillige organisasjoner. Den kan
utvikles til et innovativt logistikksenter:
For nasjonal og alliert militær bruk, sivil
forsyning og for kompetanseutvikling.
Troms-dokumentet 2 akseptere at
Stortinget har vedtatt å nedlegge Åsegarden
som militær leir, men ser gode muligheter
for fortsatt drift – også militær bruk.

Se mer om Åsegarden i Troms-dokumentet, side 53–55

KRITISK KAPASITET: Ved en vedvarende krisesituasjon, med store styrker i Troms, er det ikke da klokt
å ha tilgang til ekstra leirkapasitet – som Åsegarden?

Troms-dokumentet 2 ANBEFALER:
• Forsvaret videreutvikler egnede kapasiteter
for mottak av allierte styrker i Troms+, inkl.
sikring av mottaksområder ved kysten.
• Forsvaret tilrettelegger for fortsatt – og økt
– alliert tilstedeværelse, gjennom utdanning,
trening og øving i Troms+.
• Alliert treningssenter (ATS) videreføres som
dedikert støtte, med tilbud til allierte styrker
i Troms og Finnmark; med ledelse ved GP.
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• Forsvaret viderefører det sivil–militære
samarbeidet om logistikk, og styrker
infrastrukturen for mottak av allierte styrker
og nasjonal forsyning i Troms+.
• Vedtatt avhending av Åsegarden leir
revurderes, evt. overdras anlegget til
Harstad kommune, med avtale om sikret,
beredskapsmessig tilgang til leiren for
nasjonal og alliert bruk.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

HÆRENS HELIKOPTRE

”Ingen hær i verden i dag er uten helikoptre. Forsvarssjefens forslag om å flytte alle helikoptrene
til Rygge er en militærfaglig meningsløshet.”
Lars Sølvberg, generalmajor (P), tidl. Sjef 6. divisjon og GIH (Vi Menn, uke 23, 2016)

HÆRENS HELIKOPTRE.
Dedikert, taktisk helikopterstøtte
HELIKOPTRE: Et av de mest meningsløse grepene, og politisk problematiske

vedtakene, i den nye langtidsplanen er flytting av 339 skvadron med Hærens
Bell 412-helikoptre – fra Bardufoss. Hæren må ha egne helikoptre, og den
taktiske helikopterstøtten må styrkes, ikke reduseres. Forsvaret trenger dertil
en fagtung hovedbase og felles helikopterledelse – på Bardufoss.

Hæren trenger helikoptre for nødvendig
reaksjonsevne og mobilitet – for styrket
kampkraft. Og ikke hvilken som helst
kapasitet hentet inn hvor som helst fra.
Landstyrkene trenger en dedikert
kapabilitet med høyt spesialisert
kompetanse, for taktiske landoperasjoner
under krevende arktiske forhold. Derfor
må Hæren ha helikoptre som er stasjonert
hos, disponert av og samtrent med
styrkene de skal støtte, altså primært
Brigade Nord. I nord.
Regjeringa har garantert for fortsatt
helikopterstøtte til Hæren: Enten med
andre militære maskiner enn Bell 412,
eller også med innleide sivile. Tromsdokumentet påpekte at slike løsninger
er unødvendige – og uforsvarlige. I fred og
finvær kan hvem som helst fly fra A til B.
I strid og storm bare militære: Maskiner
og personell spesialisert for og samtrent
med avdelingene de skal samvirke med
i skarpe operasjoner. For å kunne løse
svært krevende oppdrag i krise og krig må
denne høyst spesialiserte kompetansen
opparbeides under realistiske forhold – i
fred. Bruk av andre militære helikoptre,
som er disponert for – og i krise og
krig vil være brukt av – andre deler av
Forsvaret er umulig. Bruk av sivile i strid
er uforsvarlig. Enhver annen løsning enn
dedikerte hærhelikoptre til landstyrkene
er uansvarlig. Uforsvarlige løsninger er
dessuten unødvendig når det finnes en
funksjonerende løsning, og en enda bedre
er fullt mulig: Nye helikoptre til Hæren.

FORSVARET AV NORGE
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Politisk kamp
Landmaktutredningen (LMU) skal se på
Hærens helikopterbehov. Statusrapporten
indikerer ikke en grundig vurdering.
Stortinget kan få like liten substans å
holde seg til som etter Langtidsplanen
(LTP) og Forsvarssjefens fagmilitære
råd (FMR). LMU følger FMR og LTP: Alle
Forsvarets 18 Bell 412-maskiner skal flyttes
til Rygge. Ingen blir igjen i nord.
LTP og FMR (og LMU) baseres på
begrensede økonomiske rammer, ikke
reelle operative behov. Det Stortinget må
vurdere er hvilken mobilitet og kampkraft
landstyrkene – og spesialistyrkene – må ha,
også gjennom helikoptre.
Helikoptre til Hæren kan ikke ses
isolert fra helikopterdriften i Forsvaret.
Stortinget har anvist en rasjonell modell
med optimal produksjon av operativ evne
ved Hovedbase helikopter på Bardufoss.
Nå har stortingsflertallet (bevisst eller
uten å se konsekvensene) avviklet
denne. Bak ordkløveriet om ’hovedbase’begrepet ligger noe mer: Rygge skal
styrkes; Bardufoss blir svekket. Men
aller verst: Norges forsvarsevne svekkes
ved at Hæren fratas evne til luftmobile
operasjoner. Den gamle, unødvendige og
ødeleggende, kampen mellom nord og sør
er hentet fram, og skygger for nasjonale
interesser. Beredskapsbehov i Hæren og
spesialstyrkene settes opp mot hverandre,
istedenfor at politisk ansvar tas: For å sikre
begge forsvarlig helikopterstøtte, som
Stortinget tidligere gitt føringer for.

Stortingets
uttalte vilje
Stortinget har gjennom tilslutning til
de seneste langtidsplanene, helt til
den siste, sett verdien av å etablere et
sterkt, samlet fagmiljø for Forsvarets
helikoptre, med en hovedbase på
Bardufoss.
”Regjeringen anbefaler at
Bardufoss flystasjon utvikles som
hovedbase for Forsvarets fremtidige
helikopterstruktur.”
St.prp. nr. 48 (2007–2008)

”Bardufoss flystasjon videreføres
som hovedbase for Forsvarets
helikoptre med felles ledelse for
339 skvadron med Bell 412 taktiske
transporthelikoptre, 337 skvadron
med NH 90 kystvaktshelikoptre
og 334 skvadron med NH 90
fregatthelikoptre.”
Prop. 73 S (2011–2012)

”720 skvadron legges ned, og det
opprettes et detasjement med Bell 412
helikoptre på Rygge underlagt 339
skvadron på Bardufoss.”
Innst. 388 S (2011–2012)
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HÆRENS HELIKOPTRE

”Den fremtidige landmakten må være relevant og kunne iverksette en landmilitær innsats på kort
varsel, ha god mobilitet og tilstrekkelig slagkraft og utholdenhet. Det betyr at det må være en slagkraftig
helikopterbase på Bardufoss for å gi Hæren den nødvendige operative støtten og kampkraft.”
Troms Høyre (Årsmøteresolusjon, 27.11.2016)

Taktisk helikopterstøtte.
Funksjoner i landoperasjoner

Stortingsflertall
for hærhelikoptre
Hærhelikoptrene på Bardufoss er
blitt en av de politisk mest betente
sakene etter stortingsforliket om
Langtidsplanen. Høyre står på at de
skal bort; Arbeiderpartiet lover egne
helikoptre i framtida på Bardufoss.
Regjeringa, med en statsminister og
forsvarsminister fra Høyre, foreslo å
fjerne Bell-helikoptrene fra Hæren og
Bardufoss. Opposisjonen var splittet:
Arbeiderpartiet sikret flertall ved å
stemme for flytting av 339 skvadron.
Regjeringas støttepartier, Kristelig
Folkeparti og Venstre, ville videreføre
helikoptre til Hæren – på Bardufoss;
det samme gjorde Senterpartiet og
Sosialistisk Venstreparti.
Arbeiderpartiet har i 2017 klargjort at
partiet vil bidra til å sikre Hæren egne
helikoptre: Bell-maskinene eller nye;
at det sentrale helikoptermiljøet skal
være på Bardufoss; og at helikoptrene
skal organiseres i en egen skvadron,
enten 339 eller en ny. Dette står ved
lag også om LMU skulle konkludere
med flytting. Helikopterstøtte til
Hæren – på Bardufoss – er vedtatt av
APs landsmøte.
SP, KrF og V sto i Stortinget sammen
om å videreføre dagens delte løsning.
SP har hele tida vært tydelig på at
Hæren skal ha helikoptre på
Bardufoss, i 339 skvadron, knyttet
til Hovedbase helikopter.
Dermed er det faktisk flertall i et nytt
storting for å sikre Hæren helikoptre
– stasjonert på Bardufoss. Det må
også sørge for videreføring av 339
skvadron, 139 luftving og Hovedbase
helikopter – på Bardufoss.
Uten politisk opprydding risikeres
at kompetansen på landmilitære
helikopteroperasjoner forvitrer
ytterligere, og at den norske hæren
– som den første i NATO med reelle
hærstyrker – vil være uten dedikert,
militær helikopterstøtte.
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EKSEMPLER PÅ TAKTISK BRUK AV
HELIKOPTER I LANDOPERASJONER

Evakuering
av sårede

– forflytning av avdelinger
– transport av forsyninger
– innsetting av spesielle kapasiteter;
uthenting av de samme fra dypet
– medisinsk evakuering av sårede

Innflyving av
forsyninger

Transporthelikopter brukes for innsetting av
både manøver- og etterretningsstyrker, inkl. små
grupper spesialister, ikke minstmålanvisere som
skal identifisere mål og lede ild mot dem, og personell som skal observere og rapportere om situasjonen. Spesialstyrker vil også bruke helikopter
i sine bidra til landoperasjonen.
Helikopter brukes også til rekognosering og kan
utnyttes som ildstøtteplattform for beskyttelse
av bakkestyrker.

Operasjonsområde X

Figuren visualiserer ulik bruk av ulike helikoptertyper i forskjellige
oppgaver – og situasjoner – i landoperasjoner. I fred kan sivile
helikoptre brukes for ren transport, primært av materiell, men også
til medisinsk evakuering av skadde. I krise og krig kan kun militære
maskiner, med militært personell, utføre oppgavene. Til disse hører
ikke minst evne til livstruende redning (medisinsk evakuering) –
som må trenes. Ved deltakelse i FN- eller NATO-operasjoner er det
krav om én times beredskap for dette.

Alle oppgaver som skal kunne utføres i kris må først øves i fred, inkl.
innsetting av kapasiteter og forflytting av større grupper – minimum
én kompanistridsgruppe.
Figuren viser helikopter til støtte for landstyrker; ikke helikoptre som
selvstendig kamp-plattform. I en krigssituasjon må maskinene ha
sammensatt beskyttelse, og Hæren må ha væpnede helikopterressurser.

Sivil beredskap i nord

Militær beredskap i Norge

Et forhold som ikke er dimensjonerende,
men som særlig på kortere sikt er av stor
betydning for samfunnet, er den sivile
beredskapen i Troms: En blindsone
mellom Banak og Bodø, der de nærmeste
redningshelikoptrene finnes.
Bell-helikoptre på beredskap i sør
er knapt brukt i rask utrykning. I nord
blir de hyppig utkalt. I 2017 økte presset
for å beholde militær beredskap også
for sivil sikkerhet. Fylkesmannen og
politimesteren i Troms uttalte at flytting av
339 skv vil ha negative beredskapsmessige
følger. Politidirektoratet og Hovedredningssentralen har sluttet seg til
bekymringen.
Regjeringa har besluttet å anskaffe
tre nye politihelikoptre, for levering i
2019. De er en nasjonal ressurs, med base
i sør. I nord vil ikke Politiet ha permanent
tilgjengelig helikopterstøtte annet enn fra
339 skv. Heller ikke til reaksjon ved terror.

Forsvaret har anskaffet nye maritime
helikoptre for fregatter og kystvaktfartøy:
NH90. Det er ikke funnet rom for nye,
funksjonstilpassede helikoptre for Hæren eller
Spesialstyrkene (SOF). Og marina helikoptre
kan ikke uten videre brukes av de siste.
Stortinget har valgt en dobbelt dårlig
løsning, full av logisk brist: Forsvarets 18 Bell
412-maskiner skal samles på Rygge, for å styrke
beredskapen til Forsvarets spesialkommando
(FSK) – som har hovedkvarter på Rena.
De ni maskinene som støtter Hæren på
Bardufoss skal flyttes til Rygge – hvor den samla
beredskapen allerede er høy. Dermed svekkes
den militære (og sivile) beredskapen i nord:
Uten funksjonelle, militære helikoptre til
Hæren, heller ikke på grensa.
HOCUS POKUS: Rimer det når FD vil samle alle
18 helikoptre (hocus) på Rygge og samtidig vil øke
reaksjonsevnen og mobiliteten til hærstyrkene i Troms?

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

HÆRENS HELIKOPTRE

”Hovedbasen for Forsvarets helikopter etableres i tråd med Prop. 73 S på Bardufoss, inkludert
operativ og teknisk ledelse, utdanning, trening, vedlikehold, logistikk og administrasjon.”
Troms Arbeiderparti (Representantskapsuttalelse, 19.03.2017)

Helikoptre for landmakt

Helikoptre i Hæren

Svaret på forsterket beredskap,
dvs. reaksjonsevne kombinert med
utholdenhet – med høynet mobilitet og
styrket kampkraft – er å anskaffe flere
helikoptre for landstyrkene til bruk, både
for Hæren og HVs innsatsstyrker, så vel
som for spesialstyrkene.
Troms-dokumentet 2 mener det ikke
finnes reelle faglige argumenter mot at
landstyrkene må ha flere, bedre egnede –
og egne – helikoptre for å kunne løse sine
oppdrag. Det er åpenbart at både Hæren
og SOF snarest må tilføres hensiktsmessig
helikopterkapasitet for økt operativ evne.
Det eneste gyldige argumentet som til
nå lagt til grunn mot en slik nødvendig
styrking av norske landstridskrefter, er
at det ikke er rom for nye helikoptre
med dagens økonomiske rammer. Dette
dokumentet legger til grunn at rammene
skal øke, at landmakt skal prioriteres – og
at det i dette inkluderes anskaffelse av nye
helikoptre.
Hvorvidt dette er et enhetshelikopter
for både Hæren og SOF, og hvilken type
(eller typer) det bør investeres i, må
fagmilitære vurderinger, definert ut fra
respektive behov og sett opp mot politiske
ambisjoner, avklare. Her vil særlig kravet
om økt kampkraft, med økt reaksjonsevne
og høynet mobilitet, for Hæren – som en
innsatsstyrke som skal kunne settes inn på
kort varsel hvor som helst i landet – måtte
veie tungt. Som for andre plattformer
må det også for helikopterstøtten sikres
utholdenhet. 339 skv er til for operativ
støtte i krise og krig, og må dimensjoneres
deretter. Et aktuelt antall helikoptre kan
være 24–36.
Troms-dokumentet 2 viser til utredninger
av behov og løsninger for egne helikoptre
til SOF, med anbefaling om anskaffelse av
Blackhawk/Seahawk. Til nye militære
helikoptre kommer på plass må stasjonering av minst ni Bell 412 – i 339 skvadron
på Bardufoss – videreføres som en
kapasitet for luftmobile operasjoner,
dedikert for Hæren. Bell-maskinene bør
videreføres, evt. oppgradert, også etter
anskaffelse av nye maskiner.

Svaret på økt taktisk mobilitet for Hæren
ligger bl.a. i øyeblikkelig tilgjengelighet på
helikoptre for rask, fleksibel støtte – der
styrkene befinner seg og skal løftes fra.
Helikoptrene må ikke bare være dedikert
til, de må tilhøre, Hæren.
Troms-dokumentet 2 påpeker det
åpenbart fornuftige, ut fra operative
vurderinger, at helikoptrene (i første
omgang dagens Bell 412, deretter nye
hærhelikoptre) tilhører Hæren, og
står under taktisk kommando av Sjef
Hæren, disponert primært for Brigade
Nord, gjennom en ny Hærens taktiske
helikopterkommando. Styrkeproduksjon
og drift forestås av Luftforsvaret, ved
Forsvarets hovedbase helikopter på Bardufoss
– som i dag. Dette vil sikre fortsatt, og
økt, utnyttelse av helikoptre i løsning av
løpende fredstidsoppdrag, til kontinuerlig
beredskap for medisinsk evakuering
(og sivil støtte), samt systematisk bruk
i styrkeproduksjon. Samt selvsagt: På
beredskap for skarp innsats, med rask
innsetting av styrker i en krisesituasjon.
Bruk i flere roller og situasjoner – og over
tid – tilsier betydelig evne til utholdenhet.
Hæren, så vel som HV, vil alltid ha
enheter som raskt kan settes inn ved krise
– hvor som helst i landet; eksempelvis
ved hybridangrep. Særlig for raskt å sette
inn hærstyrker fra Setermoen og Skjold
(samt Rena) vil det oftest være behov for
luftmobilitet. Tilgjengelighet av helikoptre
som sikrer rask tilstedeværelse av styrker er
også en viktig del av en krigsforebyggende
terskel i nord. Hæren må minimum
ha kapasitet til å løfte og forflytte en
kompanistridsgruppe.
Troms-dokumentet 2 mener at dette tilsier
både at det må være en helikopterstyrke
av en viss størrelse (20 maskiner) i
Hærens baseområde i Troms, og at det
– permanent eller tidvis – er stasjonert
fly ved GSV og på GP. Det må legges til
grunn at spesialstyrkeoperasjoner i en
sikkerhetspolitisk krise høyst sannsynlig vil
skje i nord. Disse vil da mest hensiktsmessig
operere fra, og med støtte (inklusive
framskutt støtte), fra Forsvarets hovedbase
helikopter på Bardufoss.

Felles fly for
landstyrker?
Bell 412 er et innarbeidet,
velfunksjonerende helikopter som
ennå kan brukes i flere år. Det har dog
begrenset (og ulik) løftekapasitet, og
både Hæren og spesialstyrkene har
behov for et annet, nytt fly.
Bell-maskiner ble først anskaffet
for Hæren i 1964; spesialstyrkene
(Hærens jegerkommando, senere
Forsvarets spesialkommando) har i
senere år brukt de samme. Anskaffelse
av egne helikoptre til spesialstyrkene
(SOF) ble i St.prp. nr. 42 (2003–2004)
fastsatt vurdert etter 2008. Da det
ble utredet i 2015 ble Blackhawk
identifisert som egnet. Et tilbud
om kjøp av slike ble ikke benyttet,
og verken i FMR eller LTP ble det
prioritert å anskaffe nye helikoptre
– verken for SOF eller Hæren.
Med Blackhawk (og evt. en maritim
Seahawk-versjon) for SOF kan dét
synes som et godt valg også for
Hæren, som et nytt enhetshelikopter
for landstyrkene; sikkert og rimelig
i drift. Samtidig trenger Hæren og
HV å nyttiggjøre seg flere av Bellmaskinene, for å sikre nødvendig
kapasitet – utholdenhet. Eksempelvis
kan Hæren tilføres 12–18 Bell og 6–18
Blackhawk, hvorav de fleste bevæpnet.
En faglig uakseptabel, men politisk
likevel ikke utenkelig, nødløsning er å
overføre NH90-maskinene anskaffet
for bruk om bord på fregattene, men
som det ikke har lykkes å integrere der
– og som i verste fall blir ubrukelige
for marinen. Disse er uegnede for
landoperasjoner, har en svært høy
driftskostnad, og må overhodet ikke
anses som et alternativ.

Se mer i Troms-dokumentet, side 42–47
FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT
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HÆRENS HELIKOPTRE

”Helikopterdriften fortsetter i hovedsak som i dag: 1: Hovedbase for helikoptre videreføres på Bardufoss; 2: 339 skvadronen
(Bell 412) flyttes ikke til Rygge; 3: 334 skvadronen (NH 90, Marinen) flyttes ikke til Haakonsvern; 4: 337 skvadronen (NH 90,
Kystvakten) forblir på Bardufoss; 5: 330 skvadronen (AW101 redningshelikoptre) fordeles på 6 ulike baser og ledes fra Sola.”
Venstres forslag til langtidsplan for forsvaret (Venstre, 20.09.2016)

Helikoptre for landstridskreftene.
Ett fagmiljø – to operasjonsbaser

139 luftving:
Samlet ledelse
Stortinget vedtok gjennom
Langtidsplanen å nedlegge 139
luftving. Det var én gal beslutning,
så gar basert på doble, feilaktige
premisser. Den andre var å flytte
helikopterledelsen til Rygge.
LTP framholdt, og begrunnet langt
på vei endringen i ledelsen av
helikopter-ressursene med, at selve
luftvingnivået skulle utgå. Dette var
også opposisjonens forståelse, men
har vist seg ikke å være i tråd med
virkeligheten. Luftvinger består (131
Sørreisa, 132 Ørlandet og 133 Andøya
– som flyttes), og det gjenstår å se om
ikke nye blir opprettet. Derimot skal
130 Mågerø, 135 Gardermoen og 139
Bardufoss nedlegges.
Funksjonene i 139 skal inngå i et nytt
ledelseselement på Rygge. (Mens
Forsvaret på sin offisielle web i 2014
meldte om ”Ny tid for 139 Luftving” –
etter avvikling av 137 lv på Rygge.)
Det er fortsatt gode grunner –
operative og økonomiske, faglige
og politiske – for å videreføre
en samlet ledelse for Forsvarets
helikopterressurser under en egen
luftving, altså en videreført 139 lv
på Bardufoss. Her er det tyngste,
nasjonale militære helikopterfaglige
miljøet, med hele sin spennvidde.
Her gjelder den faglige logikken som
tidligere er lagt til grunn, og fortsatt
må gjelde, slik funksjonen er beskrevet
av Forsvaret selv:
”Forsvarets hovedbase for helikoptre
med ansvar for styrkeproduksjon av
alle militære helikoptersystemer med
tilhørende trening av personell og
klargjøring av materiell.”
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Helikoptergruppe Nord
339 SKV BARDUFOSS
Detasjement Porsanger
Detasjement Sør-Varanger
Kort sikt: 9 Bell 412
Lang sikt: Nye, andre, flere
Dedikert for landoperasjoner,
spesialisert for å støtte Hæren og HV,
spesielt i nord.

GP

339
Bardufoss

DEDIKERT HELIKOPTERKAPASITET FRA
TO NASJONALE BASER
Forsvarets nåværende helikopterkapasitet for
landoperasjoner består av 18 Bell 412-fly, som er
fordelt med ni i nord og ni i sør. Inntil nye
helikoptre for land- og spesialstyrker anskaffes,
opprettholdes denne fordelingen.

Forsvarets hovedbase helikopter
Luftforsvarets flygekole
139 luftving
339 skvadron
337 skvadron

De ni i nord dedikeres til landstyrkene; de ni i sør
dedikeres Spesialstyrkene – tilhørende hver sin
skvadron. 339 skv opprettholdes med sin nære
operative tilknytning til Hæren og Brigade Nord,
og helikoptrene her blir lagt inn under Sjef Hæren.

FSK

720

GSV

Center of Excellence
Arctic Air Operation
Hærens taktiske
helikopterkommando

Bardufoss
Bardufoss

Helikoptergruppe Sør
720 SKV RYGGE
Detasjement Rena
Kort sikt: 9 Bell 412
Lang sikt: Nye, andre
Dedikert for spesialstyrke-operasjoner
og kontraterror, spesialisert for å støtte
FSK og Politiet, spesielt i sør.

Figuren viser de to operative skvadronene for helikoptre dedikert landoperasjoner. Disse vil inngå i
et sammensatt helikopterfaglig miljø gjennom Forsvarets hovedbase helikopter, som derved styrkes
som en nasjonal kompetanseklynge videreført på Bardufoss. Til det faglige miljøet hører også bl.a. det
britiske kompetansesenteret for helikopter på flystasjonen.

Figuren visualiserer et forslag fra
Troms-dokumentet 2 for framtidig
organisering og gruppering av
dedikert, taktisk helikopterstøtte til
landstridskreftene:
Ett spesialisert fagmiljø for
spesialstyrkeoperasjoner utvikles ved
720 skv på Rygge – som foreslått
allerede i St.prp. nr. 42 (2003–2004);
et annet for landoperasjoner
videreutvikles ved 339 skv på
Bardufoss, som tidligere vedtatt av
Stortinget. Denne knyttes til en ny
Hærens taktiske helikopterkommando
under Sjef Hæren. Begge
skvadronene ledes, sammen med
Forsvarets hovedbase helikopter, av
Sjef 139 luftving på Bardufoss. Kartet
indikerer behov for detasjement fra
de to skvadronene på hhv. Rena
(FSK); Høybuktmoen (GSV) og
Porsangermoen (Brigade Nord).
Det er ingen operativ
logikk i at helikopterkapasiteten til
Forsvarets spesialkommando (FSK)
skal være på Rygge, når styrken
ligger på Rena – en times flytid
unna. Det bør derfor ses på om
SOF-helikoptrene skal ha base på
Rena, eller på Gardermoen, med
detasjement på Rygge.

Balansert helikopterstøtte

Nasjonale helikopterbaser

Svaret på Hærens og SOFs respektive
behov for helikopterberedskap er et både–
og, ikke et enten–eller. Dagens ordning
virker, og må virke videre til en bedre
løsning (egne helikoptre for begge) er på
plass. Behovene er ulike; løsningen er delt.
Troms-dokumentet 2 registrerer
at alvorlige misforståelser har preget
forsvarsdebatten, der Stortinget har gått
for en militært og politisk uakseptabel
– uansvarlig – løsning, som må endres.
Klargjøring 1: Hæren er operasjonelt
avhengig av taktisk helikopterstøtte for
lutftmobilitet. Klargjøring 2: Fortsatt
disponering av Bell 412 for Hæren vil ikke
svekke SOFs reelle beredskap.

Svaret på det nå fastlåste, politiske
spørsmålet om ledelse, disponering og
plassering av dagens 18 Bell 412-maskiner
er enkelt: En rendyrking og spissing av
dagens løsning, med en spesialisering for
ulike operasjoner – foreløpig med dagens
18 fly.
Troms-dokumentet 2 noterer at det
faktisk er flertall på Stortinget for å sikre
Hæren egen, militær helikopterstøtte. En
midlertidig løsning er vist i figuren. Nye
fly, fortrinnsvis samme type, anskaffes
for Hæren og SOF, tilknyttet spesialiserte
fagmiljøer, under en formalisert, vedtatt
Forsvarets hovedbase helikopter, ledet fra
139 luftving på Bardufoss.

HÆRHELIKOPTER: Blir den samlede beredskapen
bedre av at spesialstyrkene får marginalt økte
helikopter-ressurser mens Hæren mister hele sin
dedikerte kapasitet?

HELIKOPTERSTØTTE: Kan den operative evnen
til taktisk støtte under ekstreme forhold i nord bli
tilstrekkelig opprettholdt ved at personellet flyr helt
andre oppdrag i sør?

FORSVARET AV NORGE
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HÆRENS HELIKOPTRE

”Stortinget ber regjeringa sikre at det sentrale helikoptermiljøet vert vidareført på Bardufoss for å
oppnå operative og logistiske synergieffektar for effektiv drift og sikre at funksjonane operativ og
teknisk leiing, utdanning, trening, vedlikehald, logistikk og administrasjon vert verande på Bardufoss.”
Senterpartiet (representantforslag til Stortinget, 23.03.2017)

Hovedbase helikopter
Svaret på en tautrekking om hovedbase eller ei,
kan enkelt avsluttes ved å gå tilbake til Stortingets
intensjon og åpenbare vilje: At samfunnet er tjent
med at Forsvaret har et sterkt kompetansemiljø
og en samlet helikopterledelse – på Bardufoss.
Stortinget ga i 2008 og 2012 krystallklare
føringer ved etablering av Hovedbase helikopter
på Bardufoss. Statssekretæren i FD la i 2014 ned
grunnsteinen for Hovedbasen. Deretter er selve
konseptet, som skulle sikre synergi, skrinlagt.
Nå iverksettes en fordyrende løsning som
samtidig svekker beredskapen ved å flytte kritisk
kompetanse vekk fra de operative landstyrkene.
Begrunnelsen for Hovedbasen er klok
og ansvarlig: Samle ressurser, sikre optimal
effekt. Den grunnleggende tankegangen i LTP
er den samme: Samle kompetanse i sterke,
effektgivende fagmiljøer. Det motsatte skjer
derimot ved å løpe fra hovedbasekonseptet, ved å
flytte vesentlige deler av fagmiljøet fra Bardufoss
til Rygge – og ved å avvikle 139 luftving.
Den underliggende faglige logikken
og økonomiske fornuften gjelder fortsatt.
Hovedbasekonseptet er optimalt for effektiv
produksjon av kampkraft gjennom samling av
operativ og teknisk ledelse, inklusive utdanning
og trening av personell; kvalitets- og flåtestyring;
og vedlikeholds- og verkstedfunksjoner på en
rekke systemer – i det aktuelle operative miljø,
i samvirke med de landstyrker som skal støttes,
i de sannsynlige operasjonsområdene. Ved
Hovedbasen er det etablert et velfunksjonerende
sivil–militært samarbeid for vedlikehold, som er
besluttet videreført.
Hovedbasekonseptet er uendelig mye mer
enn plassering av personell og materiell, enn
ressurser og regneark. Det er et spørsmål om
å sikre et samlet fagmiljø i det rette operasjonsmiljø. Samtidig er det ressursgevinster å

hente: Det er beregnet stordriftsfordeler
på rundt fem prosent ved samlingen i en
hovedbase, mens delvis flytting og reetablering
på Rygge vil medføre ekstra kostnader.
Innsparingspotensialet i dagens løsning vil altså
skusles bort, og ressurser ødes. Altså sviker
ressursargumentene. De faglige likeså. Når
statsråden framholder at Stortinget ikke formelt
har vedtatt å opprette en ’hovedbase’ er det riktig,
men ikke det mest relevante. Det er utvilsomt
at Stortinget har lagt nettopp dét til grunn. Og
Forsvaret har, ennå i 2017, selv brukt begrepet.

Framtidsrettet løsning
Svaret på den uforsvarlige løsningen som følger
av LTP må ligge i den helhetlige vurdering
Stortinget er tvunget til å ta når LMU skal
behandles. Da skal helikopterstøtte til Hæren
opp; da må hele helikopterstrukturen ses på
under ett, på nytt.
Av en rekke årsaker – inklusive sivil
og militær beredskap, faglig og økonomisk
synergi, nasjonal og alliert samtrening – er en
Forsvarets hovedbase helikopter, videreført og
-utviklet, også i en alliert og arktisk kontekst,
på Bardufoss en framtidsrettet, klok løsning.
Den vil gi både økt kampkraft og bærekraft:
Samlokalisert og samkjørt med 139 luftving og
339 skvadron, med Brigade Nord og Hærens
taktiske helikopterkommando.
Når regjeringa klokelig har vedtatt å
anskaffe forsterket helikopterkapasitet til Politiet
minsker behovet for støtte fra Forsvaret på Rygge
– og letter fortsatt stasjonering av minst ni Bellmaskiner på Bardufoss.
HOVEDBASE: Hvor er Stortingets langsiktighet – og
troverdighet – når en godt forankra løsning, fulgt av
store investeringer, viskes ut i neste runde; i det skjulte,
uten begrunnelse?

Troms-dokumentet 2 ANBEFALER:
•

•

•

Forsvarets hovedbase helikopter (FHH) opprettes
ved formelt stortingsvedtak, på Bardufoss, i tråd
med Stortingets opprinnelige intensjon og utviklet
konsept.
Forsvarets samlede helikopterkapasitet ledes
av en opprettholdt 139 luftving, videreført på
Bardufoss.
Hæren (og SOF) tilføres egne transporthelikoptre;
Hærens helikoptre underlegges Sjef Hæren, og ledes
av Hærens taktiske helikopterkommando (HTK).

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

•

•

Helikoptre til støtte for Hæren organiseres
strukturelt i 339 skvadron, videreført på Bardufoss;
helikoptre til støtte for SOF organiseres i en
gjenopprettet 720 skvadron på Rygge.
Eksisterende Bell 412-maskiner fordeles som i
dag, med ni maskiner på hhv Bardufoss (339 skv)
og Rygge (720 skv), inntil til nødvendige nye
maskiner tas i bruk for SOF og Hæren.

339 skvadron:
Taktisk tyngde
Stortinget vedtok gjennom LTP å
flytte 339 skvadron fra Bardufoss til
Rygge. Det var en feilslått beslutning,
all den tid Hæren må og skal ha
helikoptre – operert fra Bardufoss.
Luftforsvarets 339 skvadron har fra
1964 hatt det operative ansvaret
for Hærens Bell-helikoptre, og er
underlagt 139 luftving. Skvadronens
hovedoppgave er taktisk helikopterstøtte til Hæren, så vel som støtte til
spesialstyrkeoperasjoner. 339 skv har
et tett operativt samvirke med Hæren
i Midt-Troms, og har en stabsoffiser
fast stasjonert i brigadestaben,
Brigade Nord, og inngikk i Taktisk
helikoptergruppe (THG), 6. divisjon, da
denne ennå eksisterte. I 2012 vedtok
Stortinget å opprette et detasjement
fra 339 skv på Rygge, ledet fra
Bardufoss.
339 skv trener og øver jevnlig med
hærstyrkene stasjonert i Troms, og
deltar på alle brigadeøvelser. Under
vinterøvelsene blir brigaden også
støttet med troppeløft av helikoptre
fra allierte styrker. Dette er mulig på
grunn av 339s tette, løpende samvirke
med brigaden. 339s oppgaveportefølje
for taktisk støtte til Hæren er meget
omfattende og krevende, og kan bare
løses gjennom utdanning, trening
og øving på disse oppgavene – med
brigadeavdelingene, i de aktuelle
operasjonsområdene.
339 skv har høstet verdifull operativ
erfaring også fra flere internasjonale
operasjoner, senest i Afghanistan.
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FORSVARET – FRAMOVER

”Langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt i fjor beskriver de nye utfordringene knyttet
til Russland. Men den går ikke i detalj om hva det betyr for Forsvarets doktrine, struktur og
innretning. Problemet er at det ikke gjøres i andre dokumenter heller.”
Karsten Friis, forsker ved NUPI (NUPI, 20.07.2017)

Ny kommisjon
– nytt konsept
En tydelig sikkerhets- og forsvarspolitikk må være styrende for
utviklinga av det norske forsvaret. Det
politiske grunnlaget må også angi
et tydelig forsvarskonsept: Hvordan
Norge skal forsvares.
På dét grunnlaget kan en tydelig
forsvarsdoktrine utvikles – for å
styre hvordan militærmakten skal
innrettes og anvendes. Først da
– og når alt dette så langt mulig
hviler på en nasjonal strategi –
foreligger et godt nok fundament for
langtidsplaner; for strukturutvikling
i organisasjonsendringer og
materiellanskaffelser.
Ti år har gått siden det siste offentlig
oppnevnte forsvarspolitiske utvalg
la fram sin rapport (NOU 2007: 15,
Et styrket forsvar). Mye fra dette
arbeidet tør fortsatt være gyldig i sin
grunnleggende, tilnærming. Men mye
har skjedd på ti år. Kanskje er også
en del av den reelle innretting av
forsvarspolitikken – forsvarskonseptet
– justert, bl.a. gjennom investering
i et nytt kampfly med til dels uklar
konseptuell funksjon, parallelt med en
nedbygging av landstyrkene?
Norge trenger – av politiske,
militære og økonomiske – årsaker en
oppdatert og tydeliggjort politikk på
sikkerhetsområdet; inkl. et oppdatert
forsvarskonsept. Det kan være klokt
å med en ny, offentlig forsvarskommisjon. Den første ble oppnevnt i
1908; den siste i 1990.
En ny kommisjon må favne vidt,
politisk og faglig. Den bør legge
grunnlaget for et omforent politisk
fundament for utvikling av et forsvar
i bred forstand – hvor det militære
forsvaret settes i sammenheng med
andre sikkerhetsmekanismer. Det
trengs et solid, helhetlig grunnlag
for styrking av samfunnets sikkerhet
og innbyggernes trygghet, derunder
utvikling av militær evne. Vi trenger et
forsvarskonsept som springer ut fra en
strategi for totalberedskap.
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STRATEGI FOR FRAMTIDA.
Ny forsvarsdoktrine
GRUNNLAG: Militært forsvar er et politisk virkemiddel. Sikkerhets- og forsvarspolitikk

må legge premissene for hva slags forsvar vi skal ha; militærfaglig kompetanse må
anvise de beste løsninger. Nå skjer forsvarsplanleggingen stykkevis og delt. Og vi har
et fragmentert sikkerhetsapparat som ikke henger sammen. Til en svært høy pris.
En nasjonalt forsvarskonsept synes å mangle,
eller er i det minste utdatert. En nasjonal
strategi synes fraværende. Hva bygger
forsvarsutviklingen – som dels må ha lange
horisonter for enormt store investeringer
– da på? Hva er sikkerhetspolitikken,
hvor er forsvarsperspektivene – som det
nødvendige grunnlag for den langsiktige
planen? Den som ble vedtatt høsten
2016 manglet den helt vesentlige landkomponenten, og må suppleres allerede
høsten 2017. Med stor sannsynlighet for
at deler av det som ble vedtatt i 2016 ikke
lenger bør gjelde i 2018 – og deretter.
Ville et av landets største selskap
investert i den ene milliardplattformen
etter den andre, og stadig foreta radikale
endringer i organisasjon og opplæring,
uten å ha en strategi i bunn? Uten en helhetlig plan? Ville styret – og eierne – godta
det?
Burde kanskje styret for Forsvaret
(Stortinget) og eierne (innbyggerne)
forlangt et bedre solid strategisk grunnlag?
Som det jo, for øvrig, er styrets (altså
Stortingets) ansvar å få på plass?
Altså: Er det ikke sånn, at når Stortinget
mottar og behandler landmaktproposisjonen så må det snarest fatte
vedtak, med finansiering, for kritisk
påkrevde investeringer – og forhindre
uforsvarlige nedbygginger og flyttinger?
For så, straks, iverksette et strategisk arbeid
som munner ut i et nytt forsvarskonsept?

Den vedtatte langtidsplanen viderefører
flere kloke valg. Samfunnets investeringer,
bl.a. i den manøverbaserte kjernen i
landstridssystemet opprettholdes. Gode
grunnlag må utnyttes best mulig; bygges
videre på; videreutvikles. Langtidsplanen
er ikke visjonær. Landmaktutredningen er
ikke nytenkende. Dét er derimot Tromsdokumentet 2 – i noen grad. men mest
handler det nå mest om å bygge på alt bra
som finnes, og som virker. Det viktigste nå
er å få noe som virker – nå. Det vi har og
får kan imidlertid utnyttes på nye, bedre
måter – før økt kampkraft og utholdenhet.
Like fullt må det tenkes videre,
og mer visjonært. Både om førstegangstjeneste for flere, etter en helt annerledes
totalberedskapsmodell i bunn, og om bruk
av reserver bl.a. for å kunne sikre en helt
annen utholdenhet enn landstyrkene nå har.
Forsvarsstrukturen må debatteres
og utvikles videre. Det gjelder ikke
minst den vesentlige landmakten, og
en helt nødvendig kobling mellom
politikk og struktur, mellom folk og
forsvar, forsvarsvilje og forsvarsevne.
Der teknologi, med økt bruk av roboter
og droner, mv., vil spille en viktig rolle,
men hvor mennesker – soldater – alltid
vil være avgjørende. Der perspektiver på
sikkerhet og trygghet – på militærmakt
– for beroligende naboskap – må bli
framtredende.

Troms-dokumentet 2: NASJONAL LANDMAKT legger et langsiktig perspektiv til
grunn, men har vært nødt til å prioritere kortsiktige – prekære – behov. Behovet
for langsiktig, nasjonalstrategisk tenking er samtidig presserende.

FORSVARET AV NORGE
NASJONAL LANDMAKT

PRIORITERINGER

PRIORITERINGER
Troverdig landmakt fordrer at landstyrkene prioriteres i kommende forsvarsbudsjetter, fom. 2018. Innenfor en
økonomisk ramme på to prosent av BNP har Troms-dokumentet 2 redegjort for en del nødvendige investeringer i
norsk landmakt. Det følgende er en oversikt over hovedprioriteringene – som også reflekterer tidsaspektet.
For Hæren må førsteprioriteten være å gjennomføre Stortingets vedtak om modernisering av Hæren, som følge av
Prop. 73 S (2011–2012). På dette minimumsgrunnlaget for en bærekraftig struktur, investeres ytterligere for å sikre
tillitsvekkende kampkraft. Dette til sammen innebærer først og fremst elementene under:

HÆREN:

HEIMEVERNET:

HELIKOPTERSTØTTE:

STRUKTUR

STRUKTUR

STRUKTUR

• Utvikling av Brigade Nord-systemet,
supplert med en kavaleribataljon, som
grunnlag for nasjonal – umiddelbar,
forsterkende og oppfølgende –
reaksjonsevne, med:
• Utvikling av rammeverk for forsterket
hærreserve, med oppfølgingsstyrker
(innenfor brigaderamme 2)
• Etablering av Brigkdo 2 og Brigkdo 3
som ledelseselement (kadre)
• Etablering av Hærens taktiske
helikopterkommando på Bardufoss
• Etablering av en kavaleribataljon i
Finnmark, på GP
• Etablering av tilstedeværende eskadronstridsgruppe i Finnmark, på GP
• Videreføring av TMBN og Bn 2 som fullt
oppsatte, stående avdelinger

• Økt rekruttering for utvidet struktur

• Videreføring av 139 luftving på Bardufoss
• Reetablering av 339 skvadron på Bardufoss
• Etablering Forsvarets hovedbase helikopter
på Bardufoss
• Stasjonering av 9 (senere 18) Bell 412
på Bardufoss

MATERIELL

MATERIELL

• Reetablering av HVs befalsskole, på GP
• Etablering av HVs rekruttskole, på GP
• Flytting av HV–16 til Setermoen

BEMANNING

• Anskaffelse av materiell for økt mobilitet
• Anskaffelse av materiell for økt beskyttelse

• Anskaffelse av egne hærhelikoptre

MATERIELL
•
•
•
•
•

Anskaffelse av nytt rørartilleri
Reintroduksjon av rakettartilleri
Anskaffelse av nye stridsvogner
Oppgradering av dagens stridsvogner
Anskaffelse av flere typer luftvern

BEMANNING
• Økning av soldatproduksjonen, tilpasset
styrking av Hærreserven (med brigaderamme 2) og Heimevernet

INFRASTRUKTUR
• Fullføring av vedtatte EBA-prosjekter
• Styrking av nødvendig infrastruktur
• Videreføring av kapasitet i Åsegarden
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Informasjonen presentert i Troms-dokumentet 2 bygger kun på
åpent tilgjengelige kilder, herunder ikke minst www.forsvaret.no

”Kva kan vera meir betryggande enn
heimestyrkar som i ei krise både kunne
stå imot terroristar og gjera motstand mot
styrkar frå ei framand makt? [...] Sama kva
slags krigstekniske løysinga rein trur på,
er det forsvarsviljen hos befolkninga og
tilgangen på våpen som er avgjerande om
ein skal greie å forsvara eit landområde.”
Edvard Hoem, forfattar
(Klassekampen, 22.04.2017)

HÆREN MÅ GJENOPPBYGGES.
Den framtidige Hæren må kunne
stille to brigader, og lede styrker
gjennom tre brigadekommandoer.

HEIMEVERNET MÅ FORSTERKES.
Det framtidige Heimevernet må ha
evne til å stille flere innsatsstyrker
og sørge for landsdekkende sikring.
GP

LANDSTYRKENE MÅ STØTTES.

ALTA

Den landmilitære evnen må sikres
kapasitet til luftmobile operasjoner
– med flere, nye, egne helikoptre.

LANDMAKT MÅ FORSTÅS.
Det nasjonale landstridsevnen
handler om å forhindre krig, med
styrke for fred og evne til strid.

SØRREISA

BARDUFOSS

SKJOLD

Norge forsvares best i og fra nord –
med det landmilitære tyngdepunkt i

BASTION TROMS+

SETERMOEN
HARSTAD

EVENES
ELVEGÅRDSMOEN

TROMS-DOKUMENTET 2 er utarbeidet som
et bidrag til å styrke norsk landstridsevne som
en avgjørende del av den nasjonale og allierte
fellesoperative evnen til å forsvare Norge;
til en troverdig – balansert avskrekkende
og beroligende – krigsforebyggende terskel,
spesielt i nord.
BARDUFOSS, FINNSNES. HARSTAD,
SETERMOEN, SØRREISA, TROMSØ
18.08.2017

www.tromsdokumentet.no

