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HÆREN ER MENNESKER.
Ansvarsbevisste og holdningssterke soldater, med evne til 
strid og vilje til seier, og med mot til å gjøre det som er rett.
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S
iden 1628 har Norge hatt en hær med 
hovedoppgave å være en krigsfore-
byggende terskel på land. I dag har vi 
startet en av våre største transformas-
jonsjobber ved å starte innføringen av et 

nytt korps med spesialister. Vi skal igjen ha to paral-
lelle, og gjensidig forsterkende, karriereveier i Hæren. 
Dette kulturprosjektet har en ferdigstillelseshorisont 
på 10 år. Mye skal skje før vi er ferdige med å omstille 
oss fra enhetsbefalet til den nye militærordningen.

Mange undrer seg på hvorfor jeg som hærsjef 
trenger en visjon om Hæren i 2035 og forbi. Derfor 
vil jeg benytte anledningen til å fortelle historien om 
de fire norske hærene. Jeg må alltid forholde meg til 
fire hærer. Den første finner du ute i øvingsfeltene 
våre eller ute i nasjonale og internasjonale operas-
joner. Du kan gi den en oppgave og det er mennesker 
som vil løse disse oppgavene. Det er dagens hær.

Den neste er hæren vi finner i de politiske 
langtidsplanene. Det er en hær som har blitt gitt 
en politisk ambisjon. Det er den vedtatte Hæren og 
denne jobber dagens hær med å realisere. Etter den 
har vi den hæren som Forsvarets ledelse og våre 
politiske myndigheter ser for seg at vi skal jobbe 
mot når den vedtatte hæren har blitt realisert. Den 
manifesterer seg gjennom strukturutviklings- og 
perspektivplaner. Denne hæren ligger bortenfor 
den vedtatte. Vi kaller den morgendagens hær.

Til sist har vi Hæren slik den kan se ut langt inn 
i fremtiden. Denne hæren beskrives mindre som 
avdelinger og mer som konsepter og ideer. Den 
ligger langt bortenfor de eksisterende styringsdo-
kumentenes horisont. Det er ideene vi kan sikte 
mot når vi driver kontinuerlig langtidsplanlegging. 
Dette kaller vi den konseptuelle hæren.

Av disse fire hærene har jeg et formelt ansvar 
for to. Jeg har ansvaret for dagens hær og at den 
utvikler seg mot å bli den vedtatte. Jeg har også 
ansvaret for at vi tenker konseptuelt om Hæren i 

fremtiden. Derfor eier jeg den konseptuelle Hæren. 
Fremtidsstudier har noen åpenbare fasetter ved 

seg. Verden vil ikke utvikle seg helt slik man hadde
forutsett. For eksempel var det få, om noen, som 
hadde troen på at vi noensinne skulle kunne føre 
videokonferanser med flere stasjoner over hele 
verden, fra bærbare og trådløse håndsett. De som 
går på barneskolen i dag vil være kompanisjefer 
eller stabssersjanter i den konseptuelle Hæren. 
De er gjennomdigitaliserte og har aldri opplevd 
en analog verden. Det er de som er fremtiden, og 
det er dem vi skal lære opp i krigens krav og natur. 
Vårt lederskap vil bli satt på en konseptuell prøve.

Vi skylder Norge, våre folkevalgte og våre frem-
tidige soldater og ledere å tenke omkring hvordan 
Hæren konseptuelt kan bli i fremtiden. Bare da 
kan vi komme frem til nye, operative metoder som 
møter fremtidens behov. Systematiserte tanker 
bør anspore til kritisk og kreativ tenkning blant 
våre ansatte. Det bør skape debatt og gi rom for 
målrettet, faglig utvikling av landmakt og Hæren.

Bruk dette heftet, og skap rom for å tenke høyt 
om hvordan landmakten kan utvikle seg i en frem-
tid som er preget av store utfordringer globalt og 
lokalt. Det hele dreier seg om å ha et bevisst forhold 
til hvordan verden utvikler seg og hva dette har å si 
for hvordan Hæren også bør utvikle seg. Når vi i dag 
prøver å skue fremover så er det viktig å huske hva 
den tyske feltmarskalken og militærstrategen von 
Moltke d.e. sa på midten av 1800-tallet: «Planleg-
ningen er alt – planen er intet». Det er bevisstheten 
vi skaper ved å aktivt tenke på våre utfordringer 
som til syvende og sist setter oss i stand til å løse 
de utfordringene som møter oss i fremtiden. 

Vi skylder 
Norge, våre 
folkevalgte og 
våre fremtidige
soldater og 
ledere å tenke 
omkring
hvordan
Hæren kon-
septuelt kan  
bli i fremtiden.
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V
isjon 2035 er et bidrag til å bygge frem-
tidens landmakt. Det skal bidra til pro-
fesjonell refleksjon og gi grunnlag for 
diskusjon. Det viser hvilke krav som kan 
bli stilt til landmakten i en tidshorisont 

som befinner seg bortenfor morgendagens mod-
erniserte hær – frem mot 2035 og forbi. 

Dette dokumentet vil gi en pekepinn mot frem-
tidige militære kapasiteter Det peker også på om-
råder innen forskning og utvikling, som bør startes 
allerede i dag. I diskusjonen knyttet til fremtidig 
fordeling av samfunnets begrensede ressurser, vil 
nasjonalt forsvar også måtte la seg granske. Vi må 
akseptere at det stilles spørsmål ved hvordan vi ut-
vikler oss som organisasjon, og vi må kunne forklare 
godt hvorfor noen løsninger militært sett er bedre 
enn andre. Vi bør også tørre å ta stilling til om våre 
ressurser kan møte oppgavene vi kan vente å bli 
pålagt. Vi skylder oss selv og våre oppdragsgivere å 
snu hver stein for å finne moderne, kosteffektive og 
slagkraftige løsninger på fremtidens utfordringer.

Den norske Hæren er i konstant utvikling. På 
1990-tallet var det en stor omorganisering mot det 
som da het divisjon 2000. Dette var et resultat av hva 
man så for seg å trenge fra år 2000 og fremover. Da 
var det ingen som forutså at vi fra 2002 skulle stå 
mer enn ti år i opprørsbekjempelsesoperasjoner 
i Afghanistan. Derfor var den Hæren som dro til 
Afghanistan ikke designet for formålet, men det 
virket likevel. Utviklingen av Hæren er resultatet 
av en serie valg rundt mekanisering i en manøvero-
rientert konseptuell kontekst. 

Hæren er godt rustet for å møte dagens ut-
fordringer. Det har det siste tiårets deltakelse i 
internasjonale operasjoner vist. Moderniseringen 
som pågår vil styrke Hærens operative evne ytter-

ligere frem mot 2020. Likevel står Hæren overfor 
strukturelle utfordringer, særlig når vi nærmer oss 
materiellets levetidsbegrensning. Derfor er det vik-
tig med en løpende fagmilitær debatt om hvordan 
landmakten bør videreutvikles og organiseres for 
å møte fremtidens utfordringer. Flere globale tren-
der peker på at vi vil være avhengige av troverdig 
landmakt også etter 2020 og forbi 2035. Å være klar 
over disse lange linjene og mulige konsekvenser 
for den norske landmakten, gjør at vi bedre kan 
bidra i utviklingen av den. Og Hæren bør ta mål av 
seg om å delta aktivt i de prosessene som utvikler 
landmakten. Bare slik kan Hæren bli utrustet, be-
mannet og organisert for fremtidens oppgaver.

Den nylig reviderte Forsvarets Fellesoperative 
doktrine beskriver overraskelse som et prinsipp ved 
fellesoperasjoner. «Overraskelse» har til hensikt å 
midlertidig paralysere en fiende eller å overvelde en 
motstander på en slik måte at han mister viljen til 
organisert motstand. Motsatt må vi unngå at dette 
skjer med norske styrker. Det kan synes som en 
umulig oppgave, men det å organisere seg slik at 
vi ikke blir overrasket er ikke det samme som at vi 
ikke vil oppleve uforutsette hendelser. Snarere tvert 
imot. Norge vil møte uforutsette situasjoner og vil 
kunne bli utfordret i det internasjonale samfunnet.

Derfor bør landets forsvar være organisert slik at 
vi ikke blir paralysert eller handlingslammet. For-
svaret må ha materiell som kan brukes i så mange 
tenkelige situasjoner som mulig. Når store og uvent-
ede hendelser inntreffer må organisasjonen kunne 
tilpasse seg den nye realiteten hurtig og uten ytre 
hjelp. Til dette kreves en oppmerksomhet og flek-
sibilitet, kombinert med en fysisk og psykisk ro-
busthet, som finnes hos godt trente soldater og 
ledere. Disse må ha en mental bredde og kognitiv 

Norge vil møte 
uforutsette 
situasjoner  
og vil kunne bli 
utfordret i det 
internasjonale 
samfunnet.
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dybde som gjør dem i stand til å tilpasse seg nye 
omgivelser raskt, og ikke kollapse i situasjoner med 
stor usikkerhet og fysisk påkjenning.

Når vi forsøker å se frem mot 2035 og forbi, ser vi 
at Norge er en del av en verden preget av usikkerhet 
og stadig endring. I fremtiden kan Norge stå overfor 
helt andre utfordringer enn i dag. Det er likevel svært 
sannsynlig at Norge vil være i en militær allianse 
som danner et viktig fundament i vår forsvarsevne. 
De økonomiske rammene som Hæren opererer un-
der vil fortsatt være styrende for både struktur og 
operativ evne. Hæren må prioritere og balansere 
mellom modernisering, trening og styrkestruktur.

I dette dokumentet diskuterer vi fremtidstrender 
og hvordan disse påvirker Norge og den norske 
landmakten. Deretter ser vi på mulige konsekvenser 
for norsk landmakt, generelt og for Hæren spesielt. 
Et viktig element i dette vil være den fremtidige 
utviklingen av soldater og ledere. Det er disse som 
skal håndtere usikkerheten og ikke la seg overraske 
av store hendelser i fremtidens strategiske, oper-
asjonelle og taktiske operasjonsmiljøer.

Det finnes ingen metode som gjør oss i stand til 
å forutsi fremtiden, og usikkerheten øker jo lengre 
frem vi forsøker å skue. Det eneste vi kan si med 
sikkerhet er at fremtiden vil bli annerledes enn 
dagens virkelighet. Selv om det er umulig å spå, 
er det mulig å studere trender i dagens internas-
jonale samfunn og bruke disse som en pekepinn. 
En visjon om fremtiden er nødvendig for å kunne 
ha en hær som holder seg relevant. Tiden det tar å 
anskaffe materiell, utarbeide nye doktriner, taktikk 
og prosedyrer ,samt å holde seg med tilstrekkelig 
menneskelig kompetanse tilsier at vi bør planlegge 
langt frem. Konflikt er Darwinisme i sin reneste 
form; den som ikke utvikler seg, går til grunne.

En visjon om fremtiden er nødvendig for å kunne
ha en hær som holder seg relevant.
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Forsvarets 
oppgave er  
å forebygge  
krig i Norge.
Hærens rolle i 
det nasjonale 
forsvaret er  
å utgjøre en
alliansetilpasset
krigsforebyg-
gende terskel  
på land.
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V I S JON  2 035 :  

E N  KOR TVERSJON

F
remtidens konflikter vil være varige, vold-
elige og uforutsigbare.1 Våre landstyr-
ker må være kompetente, utholdende og 
slagkraftige for å ivareta nasjonal politisk 
uavhengighet og territoriell sikkerhet.

På tross av stor teknologisk utvikling er væpnet 
konflikt fortsatt en aktivitet mellom mennesker. 

Forsvarets oppgave er å forebygge krig i Norge. 
Hærens rolle i det nasjonale forsvaret er å utgjøre 
en alliansetilpasset krigsforebyggende terskel på 
land. Hæren bør organiseres på en slik måte at ter-
skelen mest sannsynlig ikke blir krysset. 

Nærhet til operasjonsområdet og befolkningen 
som skal beskyttes har gjennom all tid vært land-
maktens styrke. Landmakten har også i sin natur 
å skape avgjørelse, og bare en styrke på land kan 
slå en annen styrke på land. Dessuten kan land-
makten legge til rette for varige løsninger, der folk 
bor. Gjennom spesialiserte, militære kapasiteter 
og evnen til å stå lenge, kan landmakten legge til 
rette for at sivile myndigheter kan bygge en varig 
fred. Disse egenskapene til landmakten er tidløse 
og vil fortsatt gjelde i fremtiden.

Bruk av militær makt vil skje oftere i det internas-
jonale samfunnet, som i varierende grad vil befinne 
seg i en kontinuerlig krigslignende tilstand. Den mil-
itære komponenten vil også bli en tydeligere integr-
ert del av statens sikkerhetspolitiske virkemidler. 
Væpnede styrker og militære operasjoner brukes 
for å skaffe seg et godt utgangspunkt for forhan-
dlinger. Hæren har en sentral rolle med å sikre 
landområder, men også i å kommunisere politisk 
vilje. Underliggende er en troverdig evne til fysisk 
ødeleggelse, og til skalerbar og hensiktsmessig 
maktbruk i hele konfliktspekteret.

Hæren vil bestå av moderne bemannede platt-
former, ubemannede systemer, kompetente sol-
dater, spesialister og offiserer. Den bør være tilstede 
i strategisk viktige områder med slagkraftig og 

overbevisende evne til landbaserte, gjennomgrip-
ende samvirkeoperasjoner. På lang sikt kan det for 
første gang likevel komme en grunnleggende en-
dring i krigens natur. Endring vil skyldes utvidet 
bruk av ubemannede og autonome systemer. Når 
kunstig intelligens tas i bruk i strid vil trolig graden 
av opplevd frykt, isolasjon og friksjon bli redusert. 
Dette kan medføre nye etiske dilemmaer for Hæren.

I 2035 viser Norge daglig en evne og vilje til å 
tvinge intensiteten i en konflikt på land i Norge 
forbi utløsningspunktet for alliert militær støtte, 
på kortest mulig tid. Dette gjør at krig med Norge 
fremstår som en ufordelaktig politisk handling. 

Internasjonalt er det sannsynlig at Hæren del-
tar med ressurser der Norge er i fremste linje i 
alliansen. Uansett kompetanse må styrkene være 
alliansetilpassede. Norges evner innen informa-
sjon, etterretning, sanitet, systemforståelse og nett-
verksutnyttelse gjør at vi kan bidra i så vel allierte 
operasjoner som operasjoner under ledelse av FN 
eller andre internasjonale organisasjoner. 

Hæren vil oppleve et paradoks mellom de krav 
som stilles til hjemlige operasjoner i nord og de be-
hov vi kan bli stilt ovenfor i fremtidens stridsmiljø 
rundt store befolkningssentra. Globalt vil krig og 
konflikt foregå mer og mer blant folk. Her trengs 
trolig andre kapasiteter enn de som er fremtredende 
i det nasjonale terskelforsvaret. Hæren må være 
forberedt på å bidra på begge arenaene.

Vår beskjedne størrelse gjør oss mindre egnet til 
å bidra med mange soldater, men effekten av våre 
bidrag kan likevel være vesentlig hvis kompetansen 
er riktig og kvaliteten god nok. Derfor bør Hæren i 
fremtiden være topp moderne både på teknologi- 
og kompetansesiden.

Mennesker fortsetter å være Hærens viktigste res-
surs så langt denne visjonen kan se. Hæren består 
også i fremtiden av ansvarsbevisste og holdning-
sterke soldater, med evne til strid og vilje til seier.
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012 UTVIKLINGSTRENDER

Vi beveger oss inn i en fremtid med utfordringer innen 
demografi, økonomi og klima, samt eksplosiv utvikling innen 
vitenskap og teknologi. Det er liten tvil om at konsekvensene 
av globalisering og moderne teknologi kan gjøre livene bedre 
og enklere for mange mennesker. Det er likevel nødvendig 
å fokusere på utfordringer, trusler og muligheter når vi skal 
analysere landmakten i et så langt perspektiv som vi gjør i 
dette dokumentet. 

Visjon 2035 er konsentrert rundt noen av de trendene som frem-
står som de viktigste for utviklingen av militærmakt og mil-
itærmaktens anvendelse. I akademia og i forskningsmiljøene 
hos våre allierte, er det mange analyser om fremtiden. Blant 
dem er det mange likhetstrekk i deres fremstillinger av verden. 

I det følgende skal vi se nærmere på globalisering som fenom-
en og hva det kan ha å si for Norge. Det fører oss videre inn på 
den demografiske utviklingen globalt og i Norge, økonomi- og 
ressursutviklingen, klimaforandringer og den teknologiske 
utviklingen.2
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D
en stadig voksende samhandlingen 
som globaliseringen legger til rette for, 
revolusjonerer det internasjonale sys-
temet. Ikke bare har det integrert nas-
jonaløkonomier, men også samfunn. 

Ideer, kapital og tjenester flyter nå tilnærmet fritt 
mellom folk og på tvers av landegrenser. Denne 
sammensmeltingen øker den gjensidige avhen-
gigheten og oppmuntrer deltagerne til å ta en del 
av det felles ansvaret for systemet.

Globaliseringen er en viktig årsak til at antallet 
mennesker som lever i den ytterste fattigdom har 
blitt vesentlig redusert på verdensbasis. Samtidig er 
det viktig å være klar over at antallet fattige i verden 
øker dramatisk. Denne nye fattigdommen er relativ 
i forhold til den lokale levestandarden, og kan ikke 
knyttes direkte til en daglig kamp for å overleve.3

Større likhet på tvers av kulturer og nasjoner kan 
legge til rette for økt enhet og åpenhet. Men globali-
seringen har også svekket nasjonalstaten og økt 
samfunnets sårbarhet for nye trusler. Den stadig 
økende tilgangen på informasjon og teknologi har 
økt statlige og ikke-statlige aktørers mulighet til å 
angripe, enten fysisk eller gjennom informasjons-
operasjoner. Det kan også skapes motkrefter mot 
globaliseringen som fenomen, enten fra de som blir 
utelatt eller fra folk som føler seg truet av den stadig 
tettere integrasjonen som globaliseringen medfører. 

AKTØRER
Det internasjonale samfunnet vil i fremtiden bestå av 
et økende antall aktører. Disse aktørene vil forholde 
seg til hverandre i et vedvarende anarki, enten hver 
for seg eller kollektivt. Internasjonale organisasjoner 
er konsensusbaserte og uten juridisk styringsrett 
i det internasjonale samfunnet. De må støtte seg 
på militærmakten eller den økonomiske makten 

medlemmene rår over. For et lite land som Norge 
er det viktig med sterke internasjonale organisas-
joner som jobber for at internasjonal lov overholdes. 

FN-paktens utgangspunkt er at krig mellom sta-
ter er forbudt. Paktens artikler beskriver hvordan 
stater skal forholde seg til trusler mot internasjonal 
fred og sikkerhet. Fremtidige utfordringer for FN-
systemet er tett knyttet til hvem som oppfattes som 
legitime aktører i det internasjonale samfunnet, og 
maktbegrepets utvikling.4

Staten har hatt en særstatus i det internasjonale 
samfunnet som eneste autonome og suverene aktør, 
med enerett på voldsmakt, siden freden i Westfalen 
i 1648. Men dette er nå under press. Et eksempel 
på utfordringer det internasjonale samfunnet kan 
stå overfor i fremtiden ser vi blant annet i Mexico, 
hvor store landområder styres av karteller. Et an-
net eksempel finner vi i Brazil, der favelaene styres 
av kriminelle maktstrukturer. Et tredje eksempel 
er Somalia, hvor det offisielle statsapparatet er 
under ekstremt press fra forskjellige grupper i en 
voldelig borgerkrig. Det nye aktørmangfoldet vil 
utfordre staten som institusjon på mange plan. Det 
er mange utfordringer knyttet til dette som direkte 
påvirker hvordan Norge som nasjon utøver land-
makt og hvordan norske styrker må forholde seg 
til en endret, internasjonal orden.

Økt kommunikasjon og interaksjon mellom men-
nesker på tvers av landegrenser og kulturer gjør ak-
tørbildet enda mer innviklet. I tillegg til staten vil 
både individer, internasjonale kommersielle foretak, 
internasjonale organiserte kriminelle organisasjoner 
og regionale aktører, som for eksempel EU og ASEAN, 
fortsette å oppta rom i det internasjonale samfun-
net. Samtidig vil vi trolig se en utvikling av hybride 
organisasjoner og allianser, hvor alle de ovennevnte 
arbeider for egne mål gjennom felles innsats. 

GLOBAL I S ER I NG
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UNDER PRESS:

Staten har kun hatt 
særstatus i det internas-
jonale samfunnet siden 
Freden i Westfalen i 
1648. I et lengre historisk 
perspektiv er dette en 
relativt kort periode. 
Det er ikke naturgitt at 
staten opprettholder sin 
spesielle posisjon som 
aktør på den globale 
arenaen i all fremtid.

Handel som andel av BNP i 1990 og 2011

Globalisering

1990

2011

Ingen info

20–39

60–79

100–149

Under 20

40–59

80–99

150–199
Over 200

KILDE: World development indicators (World bank)
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Økte økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, 
kontakter og påvirkninger som skjer i en verdensomspennende 
målestokk. At dette skjer i stadig økende grad kalles globalisering. 

Uttrykket blir ofte brukt i sammenheng med at dagens verden er 
«global», mens den tidligere var «lokal». Globaliseringen knytter 
verden sammen til ett integrert system der alle i økende grad 
er forbundet og avhengige av hverandre. Medieviteren Marshall 

McLuhan bruker begrepet «den globale landsby» for å illustrere 
at den teknologiske integrasjonen gjør oss mer bevisste på felles 
ansvar. I de sistnevnte perspektivene ses verden av i dag som 
«globalisert» og dette forstås som en ny tilstand av fundamentalt 
endrede kulturelle og identitetsmessige prosesser. Andre ser 
globalisering primært som de nyliberale økonomiske ordningene 
rundt Verdensbanken og Pengefondet, men i dette dokumentet 
brukes ordet i en bredere betydning. 



RUSSISK MODERNISERING

Russland gjennomfører 
en omfattende moderni-
sering av sine militære 
styrker som vil pågå 

frem mot 2025.

Den planlagte invester-
ingen er på rundt 4000 

milliarder kroner.

Målsettingen er at 70 
prosent av materiellet 
skal være fornyet og 

modernisert innen 2020.

Økt fysisk og virtuell interaksjon kan føre små grup-
per og individer sammen, som tidligere ikke fikk 
plass i det internasjonale samfunnet. Disse kan føre 
både ideologisk og økonomisk kamp på tvers av 
tradisjonelle fysiske grenser og inndelinger. Dette 
utgjør en potensiell og uoversiktlig trussel som vi 
tidligere ikke har regnet med. At kampen kan være 
virtuell er åpenbart, men den kan også føre med seg 
en fysisk komponent når støtten til en sak blir sterk 
nok. Slik kan enkeltpersoner som tidligere ble sett 
på som uorganiserte kriminelle og radikale bli en del 
av et internasjonalt organisert trusselbilde. Konflik-
ten i Syria og Irak viser allerede nå hvordan slike or-
ganisasjoner kan oppstå, organiseres og finansieres. 

I fremtiden vil staten som institusjon kunne bli 
ytterligere utfordret, både i det internasjonale sam-
funnet og internt. Dette gjelder både sterke og svake 
stater. Det er i dette uoversiktlige aktørbildet norske 
soldater skal operere og skille mellom stridende 
og ikke-stridende, mellom allierte, nøytrale og 
fiendtlige aktører og mellom soldater, interne sik-
kerhetsstyrker og private sikkerhetsorganisasjoner. 

NORGES PLASS I VERDEN 
Norge er en maritim nasjon. Vi har alltid vært 
avhengig av havet for handel med våre handels-
partnere og allierte. Norge har også sine viktigste 
naturressurser ute i havet; petroleum og fisk. Vi 
har en lang kystlinje og ligger plassert i utkanten 
av Europa, men samtidig ved porten til Arktis og 
Nordøst-passasjen. Nordområdenes strategiske 
betydning for Norge vil øke i fremtiden.

Russland er vår nabostat i nordøst som vi del-
er en felles grense med. Forholdet til Russland 
er preget av en sterk asymmetri på bortimot alle 
felter: politisk, økonomisk, demografisk, geografisk 
og militært.5 I 2035 vil Russland fortsette å være 
det eneste ikke-NATO-landet som kan projisere 
landmakt mot norske territorier på den nordlige 
halvkule. Norge ønsker derfor ofte å behandle 
sikkerhetspolitiske spørsmål i en multinasjonal 
ramme, hvor balansen mellom partene kan ivare-
tas på et mer overordnet nivå.6

Norge har gjennom hele etterkrigstiden balan-
sert mellom avskrekking og brobygging overfor 

Russland. Etter hvert har vi utviklet en viss mil-
itær forbindelse og samarbeid om spesielt bevok-
tningen av vår felles grense. På grunn av Norges 
internasjonale forpliktelser, er noe av det etablerte 
samarbeidet med Russland midlertidig suspendert 
i dag. Det er ingen tvil om at Norges medlemskap 
i NATO er det viktigste virkemiddelet for å trygge 
vår suverenitet. For Norge er det derfor svært vik-
tig at NATO opprettholder evnen til å projisere 
militærmakt i nord.

Russland gjennomfører en omfattende moderni-
sering av sine militære styrker som vil pågå frem mot 
2025. Den planlagte investeringen er på rundt 4000 
milliarder kroner, og målsettingen er at 70 prosent 
av materiellet skal være fornyet og modernisert in-
nen 2020.7 Styrkene reorganiseres og det opprettes 
mobile innsatsstyrker som raskt kan settes inn der 
det er behov. De strategiske kjernefysiske styrkene 
prioriteres høyt, og baseområdene på Kola står fortsatt 
sentralt i Russlands kjernefysiske strategi.8 Dessuten 
peker den militære utviklingen og russisk militær-
policy mot ubemannede og selvstyrende systemer og 
anvendelse av laser- og robotteknologi. Dermed vil 
det oppstå behov for store investeringer, også etter 
at den pågående moderniseringsplanen er fullført.9

Samtidig har russisk øving og treningsaktivitet 
også økt. Russland har i dag en enorm militær kapa-
sitet, og reaksjonstiden har gått ned mot null. Selv 
om vi i dag ikke kan se for oss en umiddelbar trussel 
fra Russland kan vi ikke se bort ifra at fremtidige 
interessemotsetninger kan få sikkerhetspolitiske 
konsekvenser. I tillegg kan andre internasjonale 
konflikter få indirekte innvirkning i nord.10

Norges geografiske plassering er gunstig både 
fra et ressursperspektiv og fordi det i dag ligger i et 
rolig hjørne av verden. Befolkningstrendene og de 
økonomiske vektorene peker mot at Norge vil op-
prettholde denne statusen. På kort sikt er det også 
lite trolig at de pågående klimautfordringene vil 
påvirke Norge like negativt som i resten av verden. 
Et varmere og fuktigere klima kan være positivt for 
norsk landbruk i en tid hvor europeisk landbruk 
kan komme under sterkt klimatisk press.11

De globale demografiske trendene tyder på at 
det vil foregå betydelig folkevandring i Europa. 

70%

4000 
MILLIARDER KRONER

016 UTVIKLINGSTRENDER

Det er sannsynlig at denne vil gå mot nord, for å 
gi etter for presset fra sør og øst. Norges plasser-
ing med en stor nabo i øst skaper en buffersone 
mot ekstrem folkevandring, noe som i overskue-
lig fremtid vil være positivt. Dermed er det mulig 
at denne folkevandringen ikke vil få så tydelige 
utslag i det norske samfunnet, som mange andre 
steder i Europa. Det er sannsynlig at Norge i 2035 
fortsatt vil være et relativt homogent samfunn 
med sterkt kulturelt samhold. Utviklingen av ek-
stremisme med bakgrunn i religion eller annen 
ideologi, vil trolig prege det norske sikkerhets-
bildet, men i mindre grad enn i resten av verden.

Det er i Norges interesse å fremme internasjonale
institusjoner som underbygger internasjonale 
lover og som fremmer internasjonal solidaritet, 
fattighetsbekjempelse og klimastabiliserende 
tiltak.12 Dette er noe av grunnlaget for fortsatt norsk 
stabilitet. Nordområdene vil trolig få økt betyd-
ning, både med tanke på å sikre nasjonal politisk 
uavhengighet og for å sikre en bærekraftig res-
sursutnyttelse. Derfor kan det i fremtiden oppstå 
et behov for å kunne flytte landstyrker til områder 
også utenfor fastlands-Norge.

Norges privilegerte posisjon i nord kan likevel in-
nebære en stor risiko. Av årsaker vi ikke kan forutse 
kan viljen til å bruke militær makt mot oss øke. På 
samme vis kan vi forestille oss at vi på vestlig side 
i mindre grad vil være villig til å utfordre noe som 
kan anses som et fait accompli for å unngå storkon-
flikter i fremtiden. 

PRIVATE MILITÆRE ORGANISASJONER
Fremveksten vi ser av private sikkerhetsorgan-
isasjoner vil trolig utvikle seg videre. Allerede på 
1990-tallet ble organisasjoner som Sandline Inter-
national og Executive Outcomes, engasjert til stabi-
liseringsoppdragene i Sierra Leone og Liberia. Selv 
om Executive Outcomes helt tydelig kunne skilte 
med gode resultater for de sierraleonske myn-
dighetene, var erfaringene fra disse operasjonene 
tvilsomme for FN.13 Under hoveddelen av Opera-
tion Iraqi Freedom i Irak, var over 50 prosent av de 
Department of Defense-ansatte på bakken sivilt 
ansatte kontraktører.14 Flere internasjonale olje-

selskaper og rederier har også begynt å engasjere 
private, væpnede sikkerhetsvakter for å beskytte 
sine virksomheter. Mye tyder derfor på at private, 
militære organisasjoner i økende grad kommer til 
å prege det internasjonale samfunnet. 

Det er ikke utenkelig med en utvikling hvor private, 
militære aktører står for større deler av sikkerheten 
knyttet til både kommersielle foretak, regionale ak-
tører og statlige operasjoner. Dette fører til en inne-
bygget hybridisering som vil skape både etiske og 
operative utfordringer for norske soldater i fremtiden. 

Det er en politisk avgjørelse i hvor stor grad Norge 
skal benytte seg av tjenester fra private aktører ved 
militære oppdrag. I fremtiden kan utfordringer in-
nen strategisk og operasjonell logistikk føre til at 
deler av den norske operative logistikkjeden må 
privatiseres. Det er allerede tatt skritt i denne ret-
ningen. Det samme kan vi kanskje se innen kom-
munikasjons- og simulatorutvikling. I fremtiden 
er det trolig at mye teknologi kan driftes mer kost-
effektivt av private aktører enn av statlige. Denne 
utfordringen blir også Norge eksponert for.

OVER: Stadig flere 
flyktninger krysser 
Middelhavet for å  
komme seg til Europa.
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DEMOGRAF I

D
en vestlige verden preges av lave fød-
selstall og en stadig aldrende befolk-
ning. På tross av dette vil befolknings-
økning og urbanisering fortsette å en-
dre bosettingsmønstrene i verden. Ver-

dens befolkning er forventet å øke til åtte milliarder 
innen 2030, der mesteparten av økningen vil skje 
i utviklingslandene.15 For første gang i historien 
er flertallet av verdens befolkning bosatt i byer, 
og innen 2050 vil over 70 prosent av verdens be-
folkning bo i by.16

I 2035 vil flere byer være såkalte megabyer, det 
vil si byer med mer enn 10 millioner innbyggere. 
Megabyene vil fungere som egne, urbane øko-
systemer, med en egen, indre dynamikk. De vil 
sannsynligvis utvikle systemer som lever paral-
lellt med systemene i det landet de befinner seg i. 
I noen tilfeller kan megabyene bli konkurrerende 
til staten. De separate systemene, kombinert med 
høy veksttakt og mangelfull infrastruktur, skaper 
områder hvor staten ikke når frem med sine tjen-
ester.17 Ressursknapphet og klimaendringer vil føre 
til at folk flytter på seg. I perioden frem mot og forbi 
2035 vil dette få større globalt omfang enn tidligere.

FOLKEVANDRING
Menneskets søken etter en bedre tilværelse fører til 
en stadig økende migrasjon, både internt fra landsby-
gda mot byene, og transnasjonalt over landegrenser 
i en higen etter å skape seg en bedre fremtid. Den 
økende migrasjonen skaper et større mangfold, men 
grenseoverskridende flyktningstrømmer kan også 
skape utfordringer for naboland. Overbefolkning 
kan true både nasjonal og regional maktbalanse, 
og i ytterste konsekvens føre til krig.

Befolkningsnivået i den vestlige verden kommer 
først og fremst av innvandring, og denne utvikling-

en vil fortsette. I Europa er det forventet en liten 
nedgang i befolkningen totalt, men dette skyldes 
en betydelig befolkningsnedgang i Øst-Europa og 
Tyskland. I resten av Europa vil befolkningen fort-
sette å øke. Det er særlig folkevandring som gjør at 
befolkningen øker i deler av Europa. Hovedtilveksten 
av immigranter fra den tredje verden treffer først og 
fremst landene i sør. Dette fører med seg utfordring-
er for statens sikkerhet og evnen til å opprettholde 
velferdstilbudet til innbyggerne. Det bidrar også 
til å øke de allerede store sosiale utfordringene og 
fører til en videre migrasjon nordover.18

En slik utvikling kan føre til større uforutsigbar-
het og et mer heterogent og komplekst internas-
jonalt system enn det vi har i dag. 

MEGABY
Allerede i dag bor 80 prosent av verdens befolkn-
ing innenfor 100 kilometer fra kysten. I løpet av de 
neste 30 årene kan vi forvente at antallet mennesker 
som bor i byer på verdensbasis øker fra 3,5 milli-
arder i 2014 til 6,4 milliarder i 2050.19 Ettersom de 
fleste av disse byene befinner seg ved kysten, øker 
også sårbarheten for klimaforandringer. 

Massiv tilflytting til byer, både internt og over 
landegrenser, vil føre til befolkningskonsentrasjoner 
der det ikke vil være tilstrekkelige ressurser til alle. 
Den stadig økende befolkningsveksten i byene fører 
til at enkelte stater ikke lenger klarer å dekke alle 
innbyggernes behov. Mange mennesker vil måtte 
leve i slumområder uten tilstrekkelig tilgang til tjen-
ester som tradisjonelt holder samfunnet sammen.20

Antallet megabyer forventes å øke radikalt fre-
mover mot 2035. Det er særlig i ekvatorbeltet at 
antallet øker raskest. I sørøst-Asia og Afrika sør 
for Sahara kan det forventes en tetthet som fører 
til såkalte metabyer eller hyperbyer. 

BEFOLKNINGSVEKST

Dersom utviklingen fort-
setter vil Norge passere 
6 millioner innbyggere i 

2029 og 7 millioner i 2063.

Mer enn 75 prosent
av Norges befolkning  

vil bo i byer.

Norges største by, Oslo, 
vil sannsynligvis ha 
852000 innbyggere i 

2035, mens det utvidede 
osloområdet trolig vil 
omfatte 2–3 millioner 

mennesker.
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Befolkningsvekst 2001–2025 i verdens 15 største megabyer

Folksomt
Verdens befolkning vokser med en 
alvorlig fart. FN forventer at netto 
befolkningsvekst i verden vil være 
87 millioner årlig de neste 25 årene. 
Det tilsvarer at hele Tysklands 
befolkning legges til hvert år. 

I 2030 vil det bo flere mennesker 
innenfor enn utenfor figuren på 
kartet til høyre og det vil være om 
lag 9 milliarder totalt. Det følger 
mange utfordringer med en slik 
befolkningsprofil.

KILDE: «The World Population Situation in 2014», 
United Nations HQ, New York, 2014

Megaby er et urbant område med mer enn 10 millioner mennesker. I 1950 var det én megaby i verden: New York City. I dag 
er tallet 25, og det forventes å være 37 i 2025. Verdens største by, Tokyo, har 37 millioner innbyggere, og forbruker årlig 
mer ressurser enn det som produseres i hele Japan. Indias nest største by Mumbai, med 19 millioner innbyggere har et 
døgnbehov på strøm på 3,3 gigawatt. I London spiser de 7 millioner tonn mat i året og produserer 20 millioner tonn avfall. 
Shinjuku stasjonen i Tokyo transporterer 1,3 milliarder mennesker i året, eller 3,5 millioner om dagen.

År 2001
År 2025

KILDE: UN population division

Buenos Aires
14 mill.
16 mill. (+14%)

Mexico City
20 mill.
25 mill. (+25%)

Rio de Janeiro
12 mill.
14 mill. (+17%)

Dhaka
15 mill.
23 mill. (+53%)

Los Angeles
13 mill.
16 mill. (+23%)

Lagos
17 mill.
34 mill. (+100%)

Karachi
14 mill.
20 mill. 
(+43%)

Mumbai
20 mill.
27 mill. (+35%)

Manila
12 mill.
16 mill. (+33%)

Tokyo
37 mill.
39 mill. (+5%)

Sao Paulo
20 mill.
23 mill. (+15%)

Calcutta
14 mill.
19 mill. (+36%)

New York
20 mill.
24 mill. (+20%)

New Delhi
23 mill.
33 mill. (+43%)

Beijing
16 mill.
23 mill. (+44%)

Shanghai
20 mill.
28 mill. (+40%)
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Dette er områder hvor den ene megabyen overlap-
pes av den neste og befolkningene er over 30 mil-
lioner. Antallet mennesker som bor i slumområder 
vil nesten fordobles i perioden frem mot 2035.21 Det 
er også forventet at befolkningen i USA vil nærme 
seg 400 millioner i perioden frem til 2050. Mye av 
denne befolkningsveksten vil komme langs den 
allerede tettbefolkede østkysten.22

Slumområder ender ofte utenfor lovens rekke-
vidde, og vi vil oppleve økende sosiale ulikheter med 
framveksten av disse områdene. Selv om urbaniser-
ing i seg selv ikke er destabiliserende, vil stadig større 
bydeler med utilstrekkelige sosiale tjenester skape 
grobunn for kriminalitet, terrorister og opprørere.23

Dette kan bli til store områder med liten eller ingen 
statlig kontroll, og i et slikt maktvakuum vil andre 
former for makt og styring ta statens plass.24

Megabyer vil trolig fremstå som selvstendige, 
urbane økosystemer. En stor militær styrke kan 
operere i én bydel uten at folk i en annen bydel 
merker det. Derfor er det store utfordringer med 
fremtidens operasjoner i og rundt megabyer. Sam-
tidig er ikke konsekvensene nødvendigvis bare 
negative: Den gjennomsnittlige levestandarden er 
høyere i byer enn i rurale strøk. Og selv om godene 
kan være svært ujevnt fordelt, er bymiljøer også 
preget av tilgjengelighet på ressurser. Ved å ta kon-
troll over utviklingen kan dette føre til en gradvis 
bedring av den gjennomsnittlige levestandarden 
i utsatte områder. Dette kan være en faktor som 
begrenser folkevandring i global skala.

Likevel er fremtreden i de ekstremt store byene 
risikofylt og kan føre til at militær inngripen blir 
nødvendig. Gjennom vårt engasjement i inter-
nasjonale organisasjoner er det sannsynlig at vi 
også deltar relativt hyppig i militære operasjoner 
i disse krevende miljøene, som en del av en inter-
nasjonal styrke.

NORGE
Norge har de siste fem årene hatt den tredje største 
prosentvise befolkningsøkningen i Europa. Dersom 
utviklingen fortsetter, vil Norge passere 6 millioner 
innbyggere i 2029 og 7 millioner i 2063. Norge vil 
med denne profilen ha nest høyest befolkning i 

Norden allerede før 2030.25 Befolkningsveksten sky-
ldes først og fremst innvandring fra EØS-området.

Dersom all utvandring og innvandring ble fjernet, 
vil Norge nå en befolkningstopp på 5,3 millioner i 
2039. Deretter vil befolkningen synke til om lag 4,7 
millioner i 2100. Dette er selvfølgelig usannsynlig, 
men det tydeliggjør hvor tett kobling det er mel-
lom befolkningsvekst og innvandring i Norge.26

Også i Norge vil urbaniseringen fortsette med 
en stadig økende konsentrasjon av befolkningen 
i sør, og mer enn 75 prosent av vår befolkning vil 
bo i byer.27 I tillegg vil det bli stadig færre folk i 
de mindre kommunene i perifere deler av landet, 
spesielt i de små kystkommunene i Nord-Norge.28

Finnmark har riktig nok seks byer, men befolkn-
ingstallene for disse byene er svært lave og fjernt 
fra størrelsen på de litorale megabyene i Asia eller 
Afrika. Norges største by, Oslo, vil sannsynligvis ha 
852 000 innbyggere i 2035,29 mens det utvidede 
osloområdet trolig vil omfatte 2–3 millioner men-
nesker.30 Utfordringen ved å operere i tettbebygde 
strøk vil derfor være relevant også for operasjoner 
på norsk jord, om enn i en mindre skala. 

Slumområder ender ofte utenfor lovens rekkevidde, og vi vil oppleve 
økende sosiale ulikheter med framveksten av disse områdene.
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OVER: Med befolknings- 
og urbaniseringsprofilen 
vi har i dag, vil antallet 
mennesker som bor i slum 
fordobles frem mot 2035.
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Verdens befolkning
Historisk har aldersfordelingen på mennesker i verden vært 
«pyramideformet» Det betyr at det har vært flere barn og 
yngre, enn eldre. Med moderne medisin og levesett har folk 
høyere levealder og det fødes færre barn. Dette betyr flere 
eldre i forhold til yngre enn det som har vært vanlig. Dette 
vil tvinge frem andre måter å organisere samfunnene våre 
på enn tidligere. Dette er en verdensomspennende utfordring, 
men fenomenet er på forskjellig nivå i forskjellige land, i tett 
sammenheng med utviklingsnivå. 

Japan og India er valgt som eksempler. 

(All befolkning i millioner)

India
Lavere barnedødelighet 
fører til lavere prosent-
vis vekst over tid. Merk 
allikevel at det er netto 
vekst også etter 2050. 
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HÆRENS PARADOKS

Mange områder i verden vil være 
preget av svært tørre og varme 
områder med tilnærmet ørken. 
Dagens konflikter utspiller seg i 
stor grad i disse områdene, men 
etter 2035 kan konfliktsonen bli 
mer urbanisert og knyttet direkte 
til slumstrøk og urbane mega-byer. 
Denne sonen blir utsatt og sårbar 
for ekstremvær, som flom, nedbør 
og stormer. Det er en del av 
verden hvor de aller fleste men-
neskene bor i nærheten av havet.

TØRT, VÅTT OG 
VANSKELIG

Sentrale deler av Norge og våre 
naboland vil være forholdsvis 
varme og urbane områder. 
I Sør-Norge, ser vi allerede 
konturene av en fremtid der de 
store byene dominerer. Hæren 
må utvikle evner for å utnytte 
moderne teknologi i store  
urbane miljøer.

DEN TEMPERERTE 
SONEN

Det nordligste Norge er tynt 
befolket og har en utfordrende 
topografi. Klimatisk er det 
sannsynlig at temperaturen vil 
øke noe, men det vil fortsatt 
være et øde landskap og et 
ugjestmildt klima. 

Hæren må være best i verden på 
strid i dette miljøet.

EN SUB-ARKTISK 
HVERDAG

022 UTVIKLINGSTRENDER

HÆREN VIL BLI STILT overfor motstridende krav i fremtiden. Vi må selvstendig kunne håndtere hjemlige  
operasjoner i nord, preget av et øde landskap og kjølig klima. Samtidig vil utenlandsoperasjonene  
muligens være i tett befolkede områder rundt ekvator, sammen med allierte.

Dette området er overbefolket, 
med ressursknapphet og et stort 
konfliktpotensial. For å holde 
verdenssamfunnet sammen må 
de store aktørene fokusere på 
å kunne håndtere operasjoner i 
verdens megabyer. Dette kan føre 
til et stort kapasitetsgap mellom 
oss og våre allierte. Fremtidens 
megabyer tvinger frem et fokus 
på paradokset mellom vårt hjem-
lige behov og vårt internasjonale 
engasjement.

ET KOMPLISERT
HAV AV MENNESKER
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RESSURSER

E
ldrebølgen i vesten er en av flere faktorer 
som bidrar til at det økonomiske tyngde-
punktet i verdensøkonomien vil forflytte 
seg østover. USA, EU og Japan vil bli svek-
ket, samtidig som spesielt Kina og India 

får mer sentrale roller. Endringen i den økonomiske 
maktbalansen kan gi negative følger for Norge. USA 
og de fleste Europeiske land sliter med budsjett-
underskudd, stor gjeld og lav økonomisk vekst. 
Samtidig forventes det i de samme regionene at 
staten skal ivareta befolkningen på samme måte 
som tidligere. Dette setter de allerede skjøre økon-
omiske systemene under ytterligere press. I tillegg 
kan klimaendringer føre til at ressurser som for 
eksempel rent vann og dyrkbar jord blir en mangel-
vare. Vannmangel vil trolig bli en kilde til konflikter 
og ustabilitet i fremtiden.31 I tillegg kan endringer 
i klimaet føre til naturkatastrofer og andre miljø-
forandringer som får katastrofale følger.

ØKONOMI
Forskyvning av økonomisk makt og ulik fordeling 
av innflytelse og ressurser kan gi økt grobunn for 
ustabilitet og sosiale spenninger. Likevel har den 
økonomiske situasjonen ført til at de fleste NATO-
land har redusert sine forsvarsbudsjetter. Forskyv-
ningen i den økonomiske maktbalansen har også 
medført at USA har rettet mer av sin oppmerksom-
het mot Asia. De europeiske NATO-medlemmene 
har fått beskjed om at de selv må ta et større ansvar 
for sin egen sikkerhet. For et lite land som Norge er 
det bekymringsfullt at våre allierte sliter økonomisk, 
da vår sikkerhet er så tett knyttet opp mot NATO.

Verdensmarkedet har vært igjennom flere økono-
miske kriser siden 2000. Dette har tydelig vist at 
hendelser som skjer langt unna kan få dramatisk 
innvirkning på Norge og norsk sikkerhet. Selv om 

Norge har kommet relativt godt igjennom disse 
finanskrisene er det ingen garanti for at den norske 
økonomien kan håndtere de neste 20 års utvikling 
på samme måte. 

Befolkningsøkningen i verden øker presset på 
energi- og råvareressursene. Ikke bare blir det 
flere mennesker, men det er også en forventning 
om velstandsøkning hos en stadig større del av 
verdens befolkning. Den mest kritiske ressursen 
på verdensbasis er vann. Vann er ikke bare basis 
for jordbruk, men benyttes også til produksjon av 
elektrisitet og i annen industri. Vann blir derfor 
en vesentlig geopolitisk faktor med et betydelig 
konfliktpotensial.32

Økt forventning til velstand krever også mer energi 
og råvarer til industri. Flere av disse råvarene, som 
mineraler og olje, er begrensede ressurser, og noen 
er sjeldnere enn andre. Tilgang til jordens naturres-
surser er av vesentlig interesse for både statlige og 
ikke-statlige aktører. I ustabile områder er dette med 
på å øke konfliktene både internt og mellom stater. 
Nasjoner og multinasjonale selskaper kan oppnå 
politisk innflytelse ved å investere i råvareproduks-
jon, og dermed være med på å forsterke konflikten.

Etter hvert som begrensede naturressurser for-
brukes, vil prisene stige og konkurranse om utvin-
ning av de resterende ressursene vil øke. Teknolo-
giske eller vitenskapelige gjennombrudd kan skape 
nye områder for konkurranse, forskyve nåværende 
balanse eller fjerne enkelte konkurranseområder 
helt. Dersom ny teknologi gjør at forbrennings-
motoren slik vi kjenner den i dag blir byttet ut, vil 
dette kunne få store konsekvenser for ressurstil-
gangen i Norge, som er veldig avhengig av stabilt 
høye priser innen petroleumssektoren.

Norge er i den heldige situasjonen at vi har tilgang 
til svært attraktive naturressurser. Vi har stabil 

Tilgang til 
jordens natur-
ressurser
er av vesentlig 
interesse for 
både statlige og
ikke-statlige
aktører.
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Linjen på kartet under viser, gjennonsnittlig beregnet, hvordan tyngdepunktet i 
verdenshandelen har flyttet seg igjennom de siste 2000 årene. Den industrielle 
revolusjon og USAs fremvekst etter andre verdenskrig flyttet midtpunktet ut 
i Atlanterhavet. Kinas nylige vekst, og den kraftige befolkningsveksten i Asia, 
drar midtpunktet tilbake mot Sentral-Asia; en retning som ser ut til å fortsette 
i økende tempo frem mot, og forbi 2025.

Midtpunktet av verdenshandelen fra år 0 til 2025
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Isen i Arktis smelter
fortere enn tidligere  
antatt og i løpet av dette 
århundre kan den årlige 
gjennomsnittstemperaturen
stige med så mye som
ti grader i arktiske og 
sub-arktiske strøk.
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tilgang på rent vann, en effektiv energiproduks-
jon og god eksport gjennom petroleumssektoren. 
I tillegg til ressursene som ligger på norsk sokkel, 
antas det at en stor del av verdens uoppdagede pe-
troleumsressurser befinner seg i arktiske områder. 
Dette har allerede medført en økende interesse for 
Arktis. Denne interessen vil øke etter hvert som 
isen smelter i nordområdene.

Norge forvalter betydelige havområder med noen 
av verdens mest omfattende fiskeressurser. Jo lenger 
nord i landet vi kommer, desto rikere er disse res-
sursene.33 Torskebestanden i Barentshavet er i dag 
verdens største, hysebestanden er rekordhøy og 
loddebestanden er sterk. Norge og Russland har 
harmonisert sine regelverk for fiskeri på begge sider 
av grensen, noe som har bidratt til bærekraftige 
fiskebestander i nord. I tillegg gir Norges lange kyst 
gode muligheter for kommersiell oppdrett av fisk 
og skjell. Store endringer i klimaet kan likevel gjøre 
at artsmangfoldet i nord blir satt under press og at 
havfiske blir betydelig vanskeligere enn det er i dag.34

Fremtidens energibehov er drevet av teknologisk 
utvikling og utvikling i den globale levestandarden. 
I dette har petroleumsindustrien en spesiell posi-
sjon i Norge. Nasjoners behov for å være energi-
uavhengige vil fortsette, og den nye utvinnings-
teknologien knyttet til olje i jordsmonnet har gjort 
at for eksempel USA har blitt en selvstendig pro-
dusent av energi. Kamp om begrensede energires-
surser kan være en kime til nye konflikter, samtidig 
som utvikling av alternative energiformer, fornybar 
energi og utvikling av trygg kjernekraft kan virke 
konfliktdempende.

KLIMA
Flere land i fattige og varme områder av verden 
opplever stadig lengre tørkeperioder med med-
følgende vannmangel. Basert på nåværende ut-
vikling spår OECD at nesten halvparten av verdens 
befolkning vil leve i områder med stor vannman-
gel i 2030.35 Konkurranse om tilgangen på vann 
vil sannsynligvis føre til konflikter både internt 
og mellom stater, eller helt nye konfliktformer i 
det internasjonale samfunnet. Denne kilden til 
ustabilitet kan føre til at norske styrker må delta 

i et bredt spektrum av operasjoner som følge av 
våre internasjonale forpliktelser. Dessuten vil vi 
trolig se endringer i nordområdene som fører med 
seg økt menneskelig aktivitet og økt strategisk og 
økonomisk betydning.36

Isen i Arktis smelter fortere enn tidligere antatt, 
og i løpet av dette århundre kan den årlige gjennom-
snittstemperaturen stige med så mye som ti grader 
i arktiske og sub-arktiske strøk.37–38 Til sammenlign-
ing var gjennomsnittstemperaturen i de samme 
områdene bare fem grader lavere under siste istid. 

Vi kan bare se konturen av konsekvensene dette 
vil få, men det vil fort gå ut over det biologiske man-
gfoldet og ressursgrunnlaget i havområdene i nord. 
Noen arter vil dø helt ut, mens andre vil migrere 
mot nordligere strøk. 

For det andre medfører smeltingen at transport-
ruten gjennom Nordøstpassasjen nord for Russ-
land kan tas i bruk for skipstrafikk, noe som blant 
annet vil øke den økonomiske betydningen for 
nordområdene.

OVER: Landet rundt 
Aralsjøen, tidligere 
verdens fjerde største 
innsjø, er i dag sterkt 
forurenset. Menneskene 
i området lider av 
vannmangel og andre 
helseproblemer.
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VITENSKAP OG TEKNOLOGI

V
erden befinner seg midt i en teknolo-
gisk revolusjon. Denne utviklingen er i 
hovedsak drevet av kommersielle inter-
esser, noe som gjør at mye av teknologien 
er tilgjengelig for alle – også potensielle 

motstandere. Teknologi er mer enn bare gjenstander. 
Det er også kunnskap og prosesser som er nødvendig 
for å produsere og betjene produkter. Teknologisk 
utvikling skjer på alle områder: Nanoteknologi og 
materiell, bioteknologi og genetikk, informasjon, 
kommunikasjon og nevrobiologi. Sammensmelt-
ingen av slike fagfelt kan gi nye kapabiliteter som 
tidligere kun har eksistert innenfor science fiction.

Kort oppsummert vil våpensystemer få økt ef-
fekt, treffsikkerhet og rekkevidde. Samtidig vil 
fremskritt innen supersterke lettvektmaterialer 
forbedre landstyrkenes beskyttelse, taktisk mo-
bilitet og utholdenhet. Landplattformer vil derfor 
sannsynligvis øke i kompleksitet, og være utstyrt 
med ulike motmidler, forsvarssystemer og pansring 
som er tilpasset spesifikke trusler.39

 Ubemannede systemer vil benyttes i stadig større 
grad av militære styrker. Moderne sensorteknologi 
forsterker behovet for å hindre motstandere i å 
hente og samle informasjon. Vi vil også se introduk-
sjonen av ubemannede og teleopererte systemer, 
fra sensorer til logistikk. Ubemannede farkoster til 
lands, vanns og kanskje i hovedsak i luften, med 
eller uten våpen, vil bli benyttet av både statlige og 
private aktører. Teknologien bak ubemannede sys-
temer er billig og tilgjengelig på det åpne marked. 
Privatpersoner kan enkelt kombinere tilgjengelige, 
ubemannede farkoster med hjemmelagde eksplo-
siver for å lage sine egne væpnede droner.40

Bruk av selvstyrte eller fjernstyrte systemer 
muliggjør overvåkning og aksjoner i fjerntliggende 
og fiendtlige områder fra lenestolen. Utviklingen 

av avatar- og robotteknologi har kommet langt, og 
det er ikke utenkelig at dette brukes til militære 
formål allerede før 2035. Konsekvensen blir at 
menneskelig tilstedeværelse på stridsfeltet kan 
reduseres på enkelte funksjonsområder.41

Det er ingen tvil om at god utnyttelse av teknologi 
vil gi fordeler for de nasjoner som har råd til det. 
Men et vitenskapelig og teknologisk overtak vil 
sjelden, eller aldri, vare. Teknologien utvikler seg 
hele tiden. Utnyttelse av teknologi kan derfor gi 
løsninger på enkelte utfordringer, men genererer 
også ny sårbarhet. Det er paradoksalt at jo bedre 
og mer avansert teknologi vi utvikler, jo større blir 
risikoen for å mislykkes når den svikter. Teknolo-
gien vil i tillegg alltid være avhengig av mennes-
kelig kompetanse for å kunne utnyttes effektivt.

Informasjonsteknologi fortsetter å øke ytelsen til 
militære systemer, og vi får en stadig tettere inte-
grering av hele samfunnet. Dermed vil krigføring 
gradvis endre karakter fra det fysiske domenet til 
et informasjons-, sosialt og moralsk domene, kalt 
det kognitive domenet, som er relevant på tvers av 
det fysiske domenet.42 Det vil likevel fortsatt være 
et behov for militære styrker for å kunne bruke 
makt i det fysiske domenet. 

Utvikling innen kvanteteknologi kan gjøre oss 
mindre avhengige av tradisjonelle systemer som 
for eksempel GPS.43 Også utviklingen av nettverks-
teknologier forventes å fortsette. Det kan for ek-
sempel være snakk om håndholdte enheter som 
håndterer big data. Dette vil utfordre forståelsen 
vår av digitaliserte nettverk. Såkalte selvopphol-
dende ad-hoc nettverk gir mulighet for å knytte 
en stor organisasjon opp mot internett i et lukket 
nettverk, ved bruk av et antall håndsett.44 Målfat-
ning og målutvelgelse mot slike nettverk utfordrer 
våre eksisterende metoder og teknologier.

TEKNOLOGISK 
SINGULARITET

Det foregår en akselerert 
utvikling innen nanotek-
nologi, informasjonstek-
nologi og syntetisk 
biologi. Teknologisk 
singularitet er en ide 
om en tilstand når 
teknologien regenererer 
seg selv på en slik måte 
at kunstig intelligens 
til slutt overgår men-
neskets intelligens. Dette 
antas å kunne føre til en 
radikal forandring i det 
internasjonale samfun-
net. Fordi denne typen 
teknologisk utvikling er 
umulig å forstå nå, så 
vil det fremstå som et 
uventet, voldsomt og alt 
omgripende øyeblikk hvis 
det inntreffer.
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Utviklingen av masseødeleggelsesvåpen vil fort-
sette i takt med den teknologiske utviklingen og sta-
ters ambisjoner om å hevde seg i det internasjonale 
samfunnet. Konvensjonene som begrenser spredn-
ing av nukleær våpenteknologi vil trolig føre til at an-
dre ikke-nukleære, men svært effektive masseødel-
eggelsesvåpen, tar opp kampen med atomvåpnene. 
På tross av en generell motvilje mot å bruke slike 
våpen, er det ikke utenkelig at de tas i bruk av stater 
eller organisasjoner. Det økende antallet aktører på 
den internasjonale arenaen øker uforutsigbarheten 
rundt bruk av masseødeleggelsesvåpen. Fremtidens 
bruk av masseødeleggelsesvåpen skiller seg derfor 
fra terrorbalansen under den kalde krigen. Kon-
sekvensene av denne utviklingen er at vi bør utvikle 
beskyttelsessystemer mot masseødeleggelsesvåpen 
som er mer effektive enn i dag.

De neste 10–20 årene er det forventet en svært rask 
utvikling innen bioteknologi.45 For det første vil syn-
tetisk bioteknologi og genmodifisering kunne bidra til 
å skaffe mat til store deler av verden, også der matvare-
produksjon ellers ville være umulig. Dette kan være 
med på å stagge behovet for store folkevandringer. 
Dessuten kan denne utviklingen føre til store frem-
skritt innen medisin, noe som vil senke barnedøde-
lighet og risikoen for globale pandemier. 

Genteknologi kan også brukes til å modifisere sol-
daters yteevne. Det forskes allerede på å kombinere 
syntetisk biologi, nanoteknologi og DNA. Innen 
2035 kan vi kanskje i ekstreme tilfeller se program-
merbar og kontrollerbar gen- og bioteknologi, som 
kan nyttes som våpensystemer i konflikthåndtering. 

 Digitaliseringen av stridsfeltet gir muligheter for 
ny og utvidet virkelighetsforståelse. Videreutviklede 
systemer for virtuell virkelighet, eller systemer for 
tilrettelagt virkelighet, som kombinerer analog op-
tikk med datafremstilt informasjon, kan hjelpe med 

målidentifikasjon og diskriminering helt ned til den 
enkelte soldat. Dette vil kreve energi. Lagring og 
oppbevaring av energi, som batterier og liknende, 
vil være avgjørende for at vi skal kunne utnytte den 
tilgjengelige teknologien på deler av stridsfeltet. 

Det vil utvikles teknologi som begrenser andres 
tilgang på områder, og som beskytter egne plat-
tformer og installasjoner. Dette er både en mu-
lighet og en utfordring. Energidrevne kraftfelt og 
teknologi som hindrer tilgang til deler av operas-
jonsrommet, kan redusere tettheten av systemer 
som opererer rundt en bakkestyrke. Dette kan 
skape et behov for avstandslevering av våpen, som 
trolig vil være forbeholdt færre aktører enn andre 
teknologier. Således skaper moderne nektelsesys-
temer et mer oversiktlig stridsfelt.

Det eneste som er sikkert innen teknologiutvikling-
en, er at den pågår hele tiden og at vi ikke kan forutsi 
nøyaktig hvilke muligheter som vil være tilgjengelige 
i 2035. Et kontinuerlig samarbeid med nasjonale og 
allierte forskningssentre er derfor essensielt.

Utviklingen av avatar- og robotteknologi har 
kommet langt, og det er ikke utenkelig at dette 
brukes til militære formål allerede før 2035.

OVER: Tidlig prototype 
på terrenggående 
transportrobot fra den 
amerikanske forsknings-
organisasjonen DARPA.
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Forsvarets kjerneoppgaver vil også i fremtiden være å fore-
bygge krig og være i stand til å forsvare Norge og norske ver-
dier mot eksterne trusler og angrep.46 Det skal også legges til 
grunn at: «Forsvaret fortsatt skal kunne løse oppdrag i hele 
spekteret fra fredstidsoppgaver til krisehåndtering nasjonalt og 
internasjonalt, samt kollektivt forsvar i en allianseramme.»47

Stortinget presiserer også at: «Forsvaret vil fortsatt ha behov for 
evne til høyintensiv strid mot en symmetrisk motstander.»48

Kravene som stilles til våre styrker i internasjonale operas-
joner kontra behovene ved et nasjonalt forsvar, innebærer et 
tydelig paradoks. På den ene siden skal Hæren være i stand til 
å forsvare landet mot et strategisk overfall mot deler av vårt 
territorium. Et overfall mot Finnmark vil gi kortest varslingstid 
og bør være retningsgivende for Hærens utvikling. Norge vil 
være ett av få land i verden hvor høyintensiv krigføring mot en 
likverdig styrke, i et tilnærmet folketomt område, vil være den 
retningsgivende kompetansen til landets hær. På den andre 
siden vil det være behov for spesialiserte styrker til innsats i 
allierte operasjoner. Disse vil trolig finne sted i tett befolkede 
områder, og på stridsfelt som er langt mer uoversiktlige enn 
det vi kan forvente oss ved en væpnet konflikt i Norge.

02K O N S E K V E N S E R  F O R 
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F
remtiden blir stadig mer kompleks og 
risikoen for konflikter øker flere steder 
i verden. Som en aktør i det internas-
jonale samfunnet bør Norge ta sin del 
av byrden ved å opprettholde fred og 

sikkerhet. Dermed må vi også være forberedt på 
å delta i operasjoner utenfor landets grenser. For 
Hæren vil de fleste operasjoner i fremtiden foregå 
i tettbebygde og befolkede områder. Samtidig bør 
Hæren kunne operere effektivt i Finnmark; et tynt 
befolket område på størrelse med Danmark og en 
fremskrevet befolking på rundt 85 000 innbyg-
gere i 2035.49 Derfor må Hæren ha fleksible evner. 

Svekkelsen av staten som eneste legitime aktør i 
det internasjonale systemet kan føre til en helt ny 
logikk knyttet til utøvelse av vold. Også kulturelle 
forskjeller blant staters, andre ikke-statlige aktørers 
måte å definere sine interesser på, kan endre denne 
logikken. Tradisjonelt har militærmakten anvendt 
trussel om bruk eller faktisk bruk av vold for å tvi-
nge frem sin vilje. En endret struktur i det inter-
nasjonale samfunnet kan føre til at aktører bruker 
militærmakt for å påvirke pågående forhandlinger 
og skaffe seg fordelaktige posisjoner. Forskjellen 
mellom krigstilstand og fredstilstand kan i økende 
grad bli visket ut. Konflikt og strategier for å løse 
disse blir konstanter som er i kontinuerlig endring.50

Fremtidens basisverktøy for krigføring er be-
merkelsesverdig like sine forgjengere. Billigsalg 
av annenrangs militærmateriell for å finansiere 
nyanskaffelser vil også øke etter hvert som verdens 
ledende teknologinasjoner bytter ut sitt kampma-
teriell.51 Derfor kan en rekke mindre nasjoner og 
ikke-statlige aktører få tilgang på pansret materiell, 
som relativt moderne stridsvogner, tyngre artilleri, 
raketteknologi eller moderne nektelsessystemer.52

Til tross for ny informasjonsteknologi fortsetter 

landstyrken å være strukturert rundt bakkestyrker 
som opererer fra beskyttede plattformer. Disse 
komplementeres med styrker som er lett oppsatt. 
Nettverksteknologi gjør samspillet mellom alle 
elementene mer effektivt.53

VARSLINGSTID
Et strategisk overfall mot deler av Finnmark vil 
ha svært kort varslingstid. Det betyr at Norge, i en 
innledende fase, må føre striden med egne styrker. 
En motstander vil derfor prøve å avgjøre kampen 
før forsterkningene fra våre allierte kan ankomme. 
Norges terskel ligger i å kunne hindre dette, sikre 
mottak av strategiske forsterkninger og å sikre 
utgangsposisjoner for gjenerobring.54 Norge må 
sørge for at egne styrker vil være i stand til å hindre 
et fait accompli og å sørge for alliert involvering.55

Enhver som vurderer en landmilitær kampanje 
mot Norge må oppleve at et angrep vil føre til alli-
ansens engasjement. Da vil trolig kost-nytte-aspektet 
av et militært angrep bli ufordelaktig for angriperen. 
Hensikten med det fremtidige terskelforsvaret vil 
derfor primært være å unngå at krig bryter ut i Norge.

SYSTEMBREDDE
For å stille en motstander overfor et avskrekkende 
dilemma må vi kunne utsette ham for ulike våpensys-
temer med komplementære effekter. Det reduserer 
graden av forutsigbarhet og tvinger ham til å forholde 
seg til flere trusler. Dette er krevende. Allikevel bør 
Hæren minimum ha en systembredde som er lik da-
gens Brigade Nord , inkludert luftvern og rørartilleri. 
Mengden av tilgjengelig luftvern bør økes fordi det 
er meget begrenset områdedekning for det luftver-
net som er planlagt etablert frem mot 2020. Det bør 
være flere ammunisjonstyper til det moderniserte 
artilleriet og til direktevirkende plattformer som 

KONF L I K T  I  E NDR I NG

FAIT ACCOMPLI:

Uttrykket kommer fra 
fransk og henviser til en 
situasjon der noe allere-
de har skjedd eller blitt 
avgjort før man kan ta 
stilling til det, eller gjøre 
tiltak for endre situa-
sjonen. I forretningsslivet 
og diplomatiet forbindes 
uttrykket ofte med at én 
aktør overraskende for-
rykker balansen mellom 
to parter, og gir seg selv 
en ureverserbar posisjon 
som den sterkeste 
forhandlingspart. Militært 
kan det for eksempel 
referere til å ta et 
stykke land hurtig og 
uten avgjørende bruk av 
vold, for å skape et nytt 
og revidert utgangspunkt 
for forståelsen av 
konflikten. Gjennom en 
manøver som skaper et 
fait accompli vil utgang-
spunktet for fremtidige 
forhandlinger ikke lengre 
ta utgangspunkt i de 
gamle grensene, men 
være nødt til å forholde 
seg til en ny realitet. 
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Et strategisk overfall mot 
deler av Finnmark vil
ha svært kort varslingstid. 
Det betyr at Norge, i en
innledende fase, må føre 
striden med egne styrker.
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Styrker som opererer
i lendegående og
beskyttede plattformer
er fremdeles de mest 
fleksible.
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dagens stridsvogn og dennes arvtaker. Forskning 
bør rettes mot å utvikle ammunisjonstyper som er 
skalerbare for situasjonen, og som øker presisjon, 
rekkevidde og anvendelsesområder. Med nye am-
munisjonstyper ,som for eksempel EMP eller pre-
sisjonsammunisjon som kan styres i banen, så blir 
også de tyngre våpensystemene våre mer fleksible.

Teknologi som styrker samhandling på tvers av 
forsvarsgrener, etater og nasjoner er med på å øke 
systembredden.

FLEKSIBILITET
Fleksibilitet kan forstås som evnen til å møte ulike 
motstandere under varierende omstendigheter. 
Jo større variasjon på mulige motstandere og om-
stendigheter, jo større fleksibilitet er nødvendig. 
Det er nettopp her landstyrkenes fortrinn ligger. 
Landstyrkene bidrar med mennesker som kan op-
erere blant befolkningen og helt inn i intimsonen 
til enkeltindivider. Uavhengig av teknologisk ut-
vikling bør landstyrkene være i stand til ordinær 
strid mot andre væpnede styrker, samtidig som de 
opererer blant lokalbefolkningen.56 Fysisk nærhet 
og direkte engasjement med mennesker har alltid 
vært, og vil fortsatt være Hærens største fortrinn.

Styrker som opererer i lendegående og beskyttede 
plattformer er fremdeles de mest fleksible. De har 
egenbeskyttelse gjennom aktive og passive beskyt-
telsestiltak, forholdsvis god mobilitet og evnen til 
å frigjøre seg fra veiaksene der det er mulig. Sist 
men ikke minst har de ildkraft. 

I stedet for å forsøke å revolusjonere landmakten 
bør Norge jobbe for at den teknologiske utviklingen 
rettes mot å redusere vekten, øke beskyttelsen og 
bygge inn stadig mer teknologi i disse vognene.57

Fleksibiliteten ved oppsittet infanteri på beskyttede 
plattformer ligger nemlig i at disse også tilbyr mu-
ligheten til å sette av fotsoldater. Disse soldatene kan 
dermed enten bevege seg til fots, eller de kan frak-
tes i andre plattformer over land, i luft, eller på sjø.

Sannsynligheten for overraskelse på fremtidens 
stridsfelt tilsier at evnen til å deployere beskyttede 
kjøretøyer med stor overlevelsesevne fortsatt bør pri-
oriteres. De tilbyr en sikker kommunikasjonsnode, 
oversikt over stridsfeltet og allværs presisjonsild. 
Dette øker landstyrkenes kapasitet til å håndtere 

overraskelse og å oppnå lokal overlegenhet over en 
motstander. Gitt den sannsynlige globale sprednin-
gen av mekanisert materiell vil denne typen av utstyr 
være i bruk av forskjellige aktører i fremtidige en-
gasjement, også utenfor Norge. Derfor er moderne, 
beskyttede kampplattformer godt egnet for innsats 
i internasjonale operasjoner. Dette kan bli enda mer 
nødvendig i fremtiden enn i dag. 

Fremtidens scenarier med operasjoner i store, 
urbane miljøer skaper organisatoriske utfordringer 
for Norge. Volumet som kreves for å utøve militær 
kontroll i et slikt miljø er så formidabelt at Norge 
ikke vil være i stand til å operere der selvstendig. 
Det er nødvendig å se på nye konsepter for urbane 
operasjoner. Denne utfordringen erkjennes også 
av våre viktigste allierte. 

Når det gjelder bruk av ubemannede og delvis au-
tonome systemer i operasjoner i disse store, urbane 
miljøene, vil det trolig være viktig å forske videre 
rundt svermliknende konsepter. Da vil vi mest 
sannsynlig kunne operere i større områder, på tross 
av at styrken er for liten, målt ut ifra dagens opera-
tive konsept. Her vil utnyttelse av fellesoperative 
ressurser til både etterretning, styrt målutvelgelse, 
målfatning og påvirkning, være sentralt. Kobling 
til strategisk kommunikasjon og utvikling av nek-
telsesteknologier bør være sentralt i utviklingen av 
et detaljert svermkonsept. 

Bistand til det sivile samfunnet vil trolig bli sta-
dig mer aktuelt. Dette vil særlig være knyttet til økt 
samarbeid med politiet. Landmakten bør styrke 
evnen til å kommunisere og samvirke med politiet 
og andre etater. Dette er både et kultur-, materiell- 
og kompetansespørsmål. Derfor bør samarbeid øves 
jevnlig og materiellet bør tilpasses disse oppgavene. 

Fleksibiliteten må likevel ikke gå på bekostning 
av evnen til å løse hovedoppgaven til Hæren: Det 
landbaserte bidraget til et krigsforebyggende 
terskelforsvar. Derfor må utviklingen av fremtidige 
kapasiteter sees i sammenheng med tilstedeværelse. 
Dette kan innebære at vi i 2035 har vårt mest po-
tente materiell i andre deler av landet enn der vi har 
hovedbasene i dag. Da får styrkene både forbedret 
tilgjengelighet for nasjonalt forsvar, og vi har evnen 
til hurtig å stille styrker til rådighet for andre typer 
operasjoner i en nasjonal og internasjonal ramme. 
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FEM NIVÅ AV MODENHET

Hvor modent er 
nettverket ditt?:

1. UAVKLART: krever ikke 
utveksling av informas-
jon og derfor ikke noe 
nettverk. I fellesskapets 
perspektiv er slike 
operasjoner enkle og ofte 
ikke effektive. 

2. AVKLART: vil kreve 
tilstrekkelig utveksling 
av informasjon og 
samhandling mellom 
enhetene for å definere 
og utveksle grensene for 
egne operasjoner. Effek-
tiviteten til fellesskapet 
forventes å øke.

3. KOORDINERT: vil kreve 
tilstrekkelig utveksling 
av informasjon og sam-
handling mellom enhe-
tene for å få koordinerin-
gen til å virke. Gevinsten 
er en potensielt bedre 
utnyttelse av de samlede 
ressurser og dermed økt 
effektivitet. 

E
t operativt konsept er en systematisk 
beskrivelse av en ide eller et sett med 
ideer. Slike konsept danner et ram-
meverk for hvordan vi organiserer sty-
rkene våre og hvordan vi tilnærmer oss 

alle typer operasjoner. 
I Norge har vi valgt en manøverorientert tilnærm-

ing til operasjoner. Grunntanken i et manøverorien-
tert konsept er å utnytte egen manøver sammen med 
en troverdig evne til fysisk ødeleggelse, for å skape 
mental eller fysisk ubalanse hos en motstander. Dette 
kan foregå på alle nivåer i militære operasjoner, fra 
det strategiske til det praktiske nivået, hvor soldater 
opplever usikkerhet og frykt for eget liv. Som det er 
beskrevet tidligere vil Norges forhold til stormak-
tene i verden i fremtiden også høyst sannsynlig være 
preget av stor asymmetri. Derfor bør våre operative 
konsepter reflektere evnen til å utnytte manøver i 
alle domener samtidig for å finne, binde og ramme 
motstanderen slik at vi kan utnytte våre sterke sider 
og velge terreng og tidspunkt. Hærens operative in-
nretning bør altså fortsatt ha sitt utgangspunkt i den 
manøverorienterte filosofien. 

Kjernen i landmakten er fortsatt evnen til fysisk 
ødeleggelse, selv om den i fremtiden trolig vil bli 
mer og mer knyttet til maktprojeksjon og påvirkn-
ing av aktørene i et område. 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. 

Hæren bør utvikle seg innen den manøverori-
enterte filosofien med utgangspunkt i basisfunk-
sjonene kommando, etterretning, ild, logistikk, 
informasjon, beskyttelse og manøver. Dette skal 
utgjøre den landbasert delen av et helhetlig kon-
sept for gjennomgripende operasjoner. 

KOMMANDO
Hærstyrken bør fortsatt være samlet under én tak-
tisk ledelse, men med mulighet for desentralisert 
utførelse der dette er nødvendig. Landstriden bør 
ledes helhetlig av et kommandonivå som har evne 
til å koordinere på tvers av forskjellige taktiske 
landstyrker, og ivareta alle de forskjellige beho-
vene. Vi vil bevege oss fra fellesoperativt samvirke 
mot fellesoperativt gjennomgripende samvirke. 
Dette bør starte hos de taktiske kommandoene og 
videreutvikle seg mot individnivået.

Dette kan løses på flere måter. Uansett løsning bør 
det landtaktiske ledelsesnivået både kunne plan-
legge og gjennomføre operasjoner i det operative og 
virtuelle stridsfeltet. Dette ledelsesnivået bør være 
skalerbart. Samtidig bør det integrere systemer som 
kan dra nytte av den fulle bredden av fellesopera-
tive, sektoroverskridende og ikke-dødelige effekter. 

I et nettverksbasert forsvar der alle kan følge med 
på alt, er det viktig å dyrke frem en ledelseskultur 
som er intensjonsbasert. Muligheten til å kon-
trollere og påvirke alle noder i nettverket kan føre 
til et kontrollspenn som overstiger den kognitive 
kapasiteten til sjefer, en evne som forskning in-
dikerer har absolutte begrensninger. Derfor bør 
grunnorganiseringen fortsatt være hierarkisk, og 
ingen bør settes til å lede et større antall noder enn 
det er kognitivt forsvarlig. Hvis dette skal fravikes 
er det trolig at kunstig intelligens må bli en del av 
beslutningskjeden. Det er i dag lite sannsynlig at 
dette vil bli en ambisjon i Norge, men både ikke-
statlige aktører og stater med et annet styresett har 
mål om å aktivt ta i bruk dette i flere deler av sin 
aktivitet. En slik utvikling vil påvirke stridsfeltet 
og våre soldater og ledere.

Et viktig moment for fremtidig ledelse i nettverk 
er hvordan den oppvoksende generasjonen forhold-
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er seg til disse. De som er født i urbane og utviklede 
deler av verden etter 2000, har i realiteten aldri op-
plevd en analog verden. De er gjennomdigitaliserte 
i sin måte å tenke på. Dette har konsekvenser for 
hvordan de utnytter nettverk og hvordan de aksep-
terer det som skjer i nettverket. Behovet for fysisk 
kontakt med mennesker de skal forholde seg til og 
samarbeide med, vil sannsynligvis være mindre 
enn det vi opplever i dag. Dette vil stille nye krav 
til ledere i hele organisasjonen.

Nettverksbasert forsvar. Hæren bør ha evne til 
målrettet samhandling i nettverk, der hensikten 
er å bruke alle Forsvarets ressurser på en mer flek-
sibel og koordinert måte. Slik kan vi oppnå bedre 
effektivitet.58 For Hæren innebærer dette en utvi-
det evne til nasjonalt og flernasjonalt, landtaktisk 
samvirke, ledelse og fellesoperasjoner. Videre bør 
landstyrkene ha en robust evne til utnyttelse av 
fellesoperative sensorer og ild fra fellesoperative 
plattformer. Norge bør basere sine sambands- og 
krypteringsutstyr på åpen standard, slik at det i 2035 
kan være mulig å kommunisere sikkert på tvers av 
de forskjellige domenene, etatene og nasjonene.

Nettverket er ikke et mål i seg selv, men det bidrar 
til informasjonsmessig overlegenhet og tempo. 
Operasjonelt tempo skaper effekter og genererer 
måloppnåelse. Moderne teknologi vil frem mot og 
forbi 2035 gi store muligheter for å oppnå dette, 
også for små stater med begrensede ressurser. Det 
er særlig evnen til multinasjonalt samarbeid, del-
takelse i forskning og utviklingsarbeid samt et 
målrettet samarbeid med norsk og internasjonal 
industri, som kan gi ønskede resultater. 

Operasjonsmiljøet i 2035 vil være tettpakket, 
både på land, på sjøen, i luften og i rommet. Gjen-
nomgripende i disse tradisjonelle, fysiske dome-

nene er det kognitive domenet og det virtuelle 
domenet. Det maritime miljøet karakteriseres av 
store mengder fartøy. Luftrommet vil være fylt 
med egne, fiendtlige og nøytrale brukere (for ek-
sempel media), inkludert ubemannede farkoster. 
Rombaserte, militære plattformer og den økende 
kommersielle bruken av satellitter vil føre til at 
det også her blir tettpakket. Videre vil det elek-
tromagnetiske spektrum og fremtidige, virtuelle 
allmenninger også bli tettpakket. Vi må forvente 
en spredning av kapabiliteter som hindrer, ødeleg-
ger eller avlytter satellittbasert kommunikasjon.59

Norge kan utvikle fremtidige kommunikasjons-
løsninger som gir landsdekkende tilgang på bred-
båndsbasert datakommunikasjon. Slike system-
er kan basere seg både på stasjonære og mobile 
knutepunkter, som i fremtiden kan forsterkes av 
ad-hoc selvoppholdende nettverk (MESH) og rom-
baserte systemer.60

Den teknologiske utviklingen øker vår evne til å 
operere i nettverk. Derfor bør vi se på muligheten 
for større fleksibilitet i kommandostrukturen. Det 
er ikke utenkelig at vi ved full gjennomgriping kan 
se at kommandoforhold endres ofte og hurtig. I 
gjennomgripende samvirke kan ledelse og koordi-
nering av fellesoperative ressurser flyttes nedover 
og utover i organisasjonen etter behov.61

Nettverksbasert forsvar er ikke bare teknologi, 
men også prosesser og utdanning. Uavhengig av 
tilgang på moderne teknologi, bør Hæren fortsette 
å utvikle utdanningen av soldater og ledere som 
forstår hvordan nettverk kan utnyttes. Den men-
tale spensten som kreves for å tenke i nettverk bør 
dyrkes blant Hærens ansatte, og moderne teknologi 
kan brukes som plattform for kognitiv utvikling. 
I 2035 snakker vi ikke lengere om nettverksbasert 
forsvar; vi er gjennomgripende i alt, hele tiden.

FEM NIVÅ AV MODENHET

Hvor modent er
nettverket ditt?:

4. SAMHANDLENDE: vil 
kreve utveksling av infor-
masjon og samhandling i 
en grad som sannsynligvis 
overstiger en meget 
velfungerende militær 
avdeling.

5. GJENNOMGRIPENDE: alle 
enhetene i fellesskapet 
har en så god forståelse 
av situasjonen at de er 
i stand til dynamisk å 
se den beste løsningen. 
Samtidig er de villige til 
å gi fra seg styringen av 
egne ressurser til den 
enhet som til enhver tid 
er i best posisjon til å 
lede de enkelte deler av 
operasjonen.

KILDE: FFI

Nå og i fremtiden er det bare bakkestyrker som vil være  
i stand til å ta og holde kontrollen over landområder.
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ETTERRETNING
Norges evne til å forutse og forberede styrkene 
på det operative miljøet de vil møte andre steder i 
verden, ligger i en sterk etterretning. Etterretnin-
gens hovedoppgave er å systematisk innhente og 
bearbeide informasjon for å produsere trusselvur-
deringer og gi beslutningsstøtte.62 Fordi deteks-
jons-, overvåknings- og rekognoseringsteknologi 
forbedres, vil motstandere i stadig større grad skjule 
seg i det komplekse fysiske og virtuelle terrenget. 
Sensorer og analyseteknologi gjør det mulig å op-
pdage potensielle trusler, og landstyrkene må være 
i stand til å skille mellom fiendtlige motstandere 
og andre aktører på stridsfeltet.63

Balansen mellom menneskelige og tekniske sen-
sorer, deteksjonsmetoder (natt, varme, stråling), 
og hvorvidt sensorene er distribuerte eller sen-
traliserte, bemannede eller ubemannede, er vik-
tige spørsmål for videre vurdering. Det er likevel 
behov for personer med riktig kompetanse innen 
menneskebaserte innhentingsmetoder og analy-
sevirksomhet, som et viktig supplement til den 
økende tettheten av autonome, automatiserte og 
ubemannede systemer. Dette er særlig viktig for 
styrker som opererer der befolkningen oppholder 
seg. Landstyrkene vil ha behov for, og evne til å 
koble seg på og utnytte etterretning fra både mil-
itære, sivile, og andre kilder utenfor stridsfeltet. 

ILD
Fremtidens våpen vil bære preg av lengre rekkevidde, 
høyere presisjon samt større fleksibilitet og skaler-
barhet. Samtidig vil stridsmiljøene i fremtiden gjøre 
det vanskeligere å benytte seg av konvensjonelle 
langtrekkende våpen, fordi det utgjør en betydelig 
risiko for sivil ødeleggelse og disproporsjonalitet. 

Derfor er det behov for langtrekkende, direkte-
virkende våpensystemer i tillegg til moderne ar-
tilleri og missilteknologi. 

Langtrekkende effekter. Landstyrkene opererer 
alltid i en fellesoperativ ramme der de ulike kom-
ponentene skal utfylle hverandre. Landstyrkene 
bør i 2035 være i stand til å utnytte direkte og in-
direkte ild fra både skip, fly og angrepshelikopter.

I dag er landstyrkenes største utfordring knyttet 
til kommunikasjon med de andre komponentene, 
både sambands- og prosedyremessig. Styrkene på 
land bør kunne kommunisere med fly og fartøy.  
I tillegg bør landstyrkene lære opp flere internt i de 
korrekte prosedyrene for samvirke med fellesop-
erative plattformer. Landstyrkene har behov for å 
utnytte fellesoperative effekter som en integrert del 
av landoperasjonene. Dette krever høy evne til ildle-
delse, lendekoordinering og budskapsformatering.

Teknologien i kampflyet Joint Strike Fighter (JSF) 
har kapasiteter som kan utnyttes til å øke hele For-
svarets stridsevne. I dag ser vi bare konturene av det 
operative potensialet som ligger i et effektivt samspill 
mellom JSF og landstyrker. I 2035 kan vi forvente at 
dette potensialet er blitt tydelig identifisert og ut-
nyttet. JSF vil ha en viktig oppgave i å skape manøver-
rom for land- og sjøstyrker, men tett integrasjon og 
samvirke mellom de nye teknologiene i luftrommet 
og det maritime domenet vil likevel bli viktig. 

Gjennomgripende samvirke mellom landstyrk-
ene, sjøstridskreftene og luftstridskreftene vil være 
avgjørende for å skape en fremtidig og troverdig 
nasjonal krigsforebyggende terskel. Landstyrkene 
bør settes i stand til å manøvrere med ild og dermed 
kunne være en aktiv bidragsyter i fremtidig felles-
operativ innsats.

For å komplettere mulighetene som langtrekkende 
ild fra luften og sjøen gir med innføring av Naval Strike 
Missile og Joint Strike Missile, bør Norge vurdere å 
utvikle et bakkebasert system for langtrekkende pre-
sisjonsild. Norge er ledende innen missilteknologi, og 
norsk industri er i høyeste grad deltakende. Behovet 
må likevel vurderes nøye ettersom dette er systemer 
som kan brukes i strategisk offensive operasjoner. 
Norge bør signalisere evne til å være taktisk offensiv, 
men strategisk defensiv. Våpensystemer som kan 
operere selvstendig, langt utenfor Norges grenser, 
kan virke truende snarere enn avskrekkende.

Landstyrker som skal være effektive må fortsatt 
ha integrert indirekte ild. Dette oppnås best gjen-
nom et robust og moderne rørartilleri. I de taktiske 
enhetene er det ikke fornuftig å bytte inn rørartilleri 
med langtrekkende presisjonsvåpen. Dette har først 
og fremst med enhetenes indre manøverdynamikk 

Fremtidens våpen vil bære preg av lengre rekkevidde, 
høyere presisjon samt større fleksibilitet og skalerbarhet.

INTERNETTBRUK:

Andelen av mennesker 
med tilgang til internett på 
verdensbasis har økt fra 
2% i 1996 til 40% i dag.

I Norge er internett-
tilgangen på 95%. 

19%

78%

95%

I Europa (2014), har  
78% av befolkningen 

internettilgang

I Afrika (2014), har  
19% av befolkningen 

internettilgang.
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Mesh-nettverk

Ordet «mesh» betyr maskenett. På samme vis som et maskenett har hundrevis av knuter har et meshnettverk mange routere som er tilgjengelige 
for å få dataflyten raskest mulig frem. Hvis en eller flere routere faller ut vil nettverket selv finne nye routere for å opprettholde dataflyten. Ved 
å benytte seg av alle tilgjengelige noder som kan dirigere data er et mesh-nettverk selvopprettholdende. Internett fungerer som et slags mesh-
nettverk. Det utvikles også militære teknologiske konsepter der routere er integrerte i mange typer militært utstyr. Slik kan man dele data og 
kommunisere via egne systemer, også der det ikke er «dekning» eller avhengig av satellitt eller andre antennebaserte system.

WLANNETTVERKWLAN

Internett

GPRS 1xRTT

Internett

Ethernet

Mottaker

«Dekningsgrense»  
for tilkoblingspunkt

Sender

Operative
konsepter:

Fra grunnen av er våre 
operative konsepter utledet 
fra samspillet mellom de 
tre fysiske elementene 
å manøvrere, skjerme og 
ramme, og hvordan dette 
genererer kampkraft. 

Operasjonskjernen kan 
brukes til å utlede tre 
forskjellige operative 
konsepter. Disse betegnes 
som det manøverorienterte 
konseptet, utvekslings-
konseptet og posisjonerings-
konseptet.

For ytterligere beskrvelse 
av dette, se Hærens 
Utdanningsdirektiv 1.

RAMME

POSISJONSKONSEPT

MANØVERKONSEPT:
Forsvaret har valgt det 
manøverorienterte konseptet 
som sin hovedinnretning.

MANØVRERE 
Manøveren er knyttet til vår 
evne til å posisjonere oss 
gunstig i forhold til fienden.

SKJERME 
Skjermingen skal nekte eller 
hindre fienden å påføre våre 

systemer tap.

UTVEKSLINGSKONSEPT

Å ramme er bruken av direkte eller 
indirekte ild, samt ikke-dødelige 
effekter, for å angripe fienden.

OPERASJONSKJERNEN
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og kostnader å gjøre. Rørartilleriammunisjon kan 
fortsatt forventes å være vesentlig billigere enn 
missilteknologi i fremtiden, samtidig som ammu-
nisjonen kan forventes å bli betydelig mer avansert 
og skalerbart enn dagens. 

Utvikling av høyenergivåpen og elektromagnet-
iske pulsvåpen er kommet langt allerede i 2015.  
I 2035 er det mulig at enkelte nasjoner eller organ-
isasjoner har mulighet til å slå ut elektriske kom-
ponenter i våre kjøretøyer. Dette vil påvirke evnen 
vår til å operere i nettverk. Samtidig gjør egen besit-
telse av slike våpen at vi kan ha avgjørende effekt 
på fiendtlige styrker uten å måtte fysisk ødelegge 
mye infrastruktur. Fremtidens høyenergivåpen vil 
først komme på store plattformer som sjøbaserte 
fartøy eller jernbane. Med videre raffinering av 
teknologien er det ikke utenkelig at høyenergi-
våpen med svært lang rekkevidde kan monteres 
på vanlige landbaserte kampplattformer. Det vil 
bidra til å senke vekten på vognene og øke mobi-
liteten. Dette forventes ikke å være klart til 2035.

Avdelingenes behov for en organisk allværska-
pasitet er avgjørende. I de taktiske enhetene er det 
nettopp muligheten til å veksle mellom systemer 
internt som gir slagkraft og fleksibilitet. Presisjons-
våpen finnes fra enkeltmann til fly- og fartøyleverte 
missiler. Hæren har behov for hele spekteret for å 
løse sine oppdrag.

Gjennom landstridskreftenes tilstedeværelse 
på land, kombinert med både kampluftvernet og 
artilleriet som utvikles frem mot 2020 samt en 
fremtidig evne til langtrekkende presisjonsild, 
vil landmakten kunne skape en nødvendig ope-
rasjonell dybde og utholdenhet i 2035. Dette vil 
Norge trolig trenge for å vedlikeholde en fremtidig 
og troverdig nasjonal krigsforebyggende terskel. 

INFORMASJON
Strategisk kommunikasjon. Suksess i fremtidige 
kampanjer vil i enda større grad enn tidligere være 
avhengig av aktiv bruk av kommunikasjon som 
virkemiddel. 

Dersom fremtidens kampanjer handler om politisk 
innflytelse snarere enn bare å vinne et enkelt slag, er 
vi avhengige av en svært sofistikert evne til å kom-

munisere politisk vilje og å vinne aksept for vårt 
synspunkt. Et apparat som håndterer dette vil være 
en integrert del av statens samlede evne til politisk 
maktbruk. Evnen til kildekritikk og rolleforståelse 
vil bli desto viktigere. Et globalt nyhetsbilde, et bredt 
utbygd internett og spredning av teknologi som gir 
store og små aktører mulighet til å spre sitt budskap, 
fører til økt sårbarhet. Men det styrker også vår egen 
evne til å kjempe og vinne på denne arenaen.

De tradisjonelle militære disiplinene psykologiske 
operasjoner, informasjonsoperasjoner og presse- og 
informasjonsarbeid vil bli mer koordinert med de 
øvrige maktmidlene, fra diplomati og økonomi til 
militære kapasiteter. Denne trenden sammenfaller 
med økt integrering av andre virkemidler og en 
mer helhetlig tilnærming til konflikthåndtering.

Fagfeltet strategisk kommunikasjon er en samord-
nende funksjon for å rasjonalisere og effektivisere 
ressursbruk for måloppnåelse. I vestlige land skjer 
dette i stadig større grad på tvers av myndighetssek-
torer, med vekt på å oppnå en ønsket endring hos 
motstanderen eller andre aktører. I mange mod-
erne konflikter er evnen til å oppnå endret adferd 
mer relevant enn evnen til å fysisk dominere en 
slagmark. Stadig flere refererer til dette nivået av 
krigføring som det kognitive domenet.

Norge har et unikt potensial for å skape effektiv 
kommunikasjon. Vi har høyt utdannede soldater 
med god rolle- og kulturforståelse, gode åpenhet-
stradisjoner og høy grad av tillit fra befolkningen. 
I fremtiden bør Hæren i enda større grad bli del 
av et nasjonalt kommunikasjonsapparat. Bruk av 
sosiale medier og massemedia samt tydelige, over-
ordnede strategiske målsettinger, kan gi like stort 
strategisk utbytte som bruk av militære styrker.

MANØVER
Materiellet som anskaffes til Hæren mellom 2015 og 
2020 er fortsatt så tungt at det ikke møter behovet 
for mobilitet. Men det foregår vesentlig forskning 
på både superlette beskyttelses materialer og an-
dre passive og aktive beskyttelsestiltak til Hærens 
kjøretøyer. Dette vil på sikt kunne gjøre hovedkamp-
systemene og kampvognene våre betydelig lettere. 
Det vil også påvirke både rekkevidde og mobilitet. 

I mange 
moderne
konflikter er 
evnen til å opp-
nå endret adferd 
mer relevant 
enn evnen til å 
fysisk dominere 
en slagmark.
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Hæren bør utvikles slik at den også i fremtiden har 
gode evner til å operere i våre nordligste områder.  

Det er i nord Hæren skal være best i verden.

Må være tilstede

TRONDHEIM

ØRLAND

RUSSLAND

FINLAND

SVERIGE

SVALBARD

JAN MAYEN KIRKENES

ALTA

BARDUFOSS

TROMSØ

LONGYEARBYEN

GARNISONEN 
I PORSANGER 

Luftlinje
500 km

Luftlinje
730 km

Luftlinje
1000 km

Luftlinje
1000 km

Luftlinje
1100 km

E6: 1000 km
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Det er enklere å se for seg andre mobilitetsfrem-
mende teknologier på lettere vogner. For eksempel 
kan jetmotorassistert vertikal forseringsevne eller 
luftputeteknologi gjøre det mulig å krysse av vann-
hinder eller mineusikkert område.

Små, ubemannede kampplattformer som jobber 
automatisert eller fjernstyrt etter en hovedvogn, 
kan ha langt høyere mobilitet enn bemannede 
kjøretøyer. Ettersom det ikke er behov for plass 
til personellet kan også kravene til beskyttelse på 
disse plattformene reduseres. Samspill mellom 
bemannede, fjernstyrte og automatiserte systemer 
kan øke volumet betydelig på Hærens kampenheter. 
På dette området har vi mye utviklingsarbeid foran 
oss, men det foregår allerede forskning på fagom-
rådet hos både FFI og allierte forskningssentre. 

Hæren bør også etter 2035 være utrustet med 
beskyttende, lendegående plattformer med sikker, 
digital kommunikasjon, og med kapasitet til å lev-
ere langtrekkende og direktevirkende presisjonsild. 
Økt mobilitet er en sannsynlig konsekvens av den 
pågående teknologiske utviklingen.

Hurtig projeksjon av landstyrker. Det finnes 
knapt tydeligere bevis på norsk besluttsomhet 
enn svært synlig tilstedeværelse av landstyrker. 
Den hurtigste måten å forflytte landstyrker på 
er via lufttransport, men det er begrenset hvilke 
kjøretøyer som kan forflyttes slik på kort varsel. 
Mest sannsynlig kan vi bare basere oss på å trans-
portere lett utrustet personell via luftveien.

Norge har begrenset evne til luftverts forflytning. 
Den evnen bør som et minimum opprettholdes også 
frem mot og forbi 2035. I tillegg bør evnen til luft-
transport av tyngre materiell styrkes. Det innebærer 
at fremtidens kampkjøretøyer bør være vesentlig 
lettere enn dagens, samtidig som det ikke går på 
bekostning av beskyttende egenskaper og evne til 
allværs direktevirkende presisjonsild. Muligheten 
for å benytte luftverts deployering med helikopter 
eller andre farkoster som kan lette og lande ver-
tikalt, er viktig for Hæren fremover mot og forbi 
2035. Denne rullebaneuavhengige teknologien er 
tilgjengelig i dag, og kan forventes å bli betydelig 
billigere og mer effektiv.

Hæren ser i dag behovet for å forflytte en kom-
panistridsgruppe med lufttransport. Det gjør det 
mulig å raskt innta nøkkelterreng som flyplasser, 
broer og havner for å sikre fremføring av andre 
styrker. Å frigjøre seg fra veinett og dalføre gjør 
landstyrkene mer uforutsigbare for en motstander. 

Marinen har kun mulighet til å frakte personell 
over vann. Transport av stridskjøretøyer må derfor 
enten utføres av allierte eller sivile samarbeidspart-
nere. Dette betyr at Hæren, med dagens varslingstid, 
kun har mulighet til å møte et strategisk overfall 
med fotsoldater. Fremtidens krig og væpnet konflikt 
dreier seg mye om strategisk plassering av styrker i 
fredstid. Gjennom forhåndslagring av tyngre ma-
teriell til aktuelle innsatsområder, kan Hæren bidra 
til å unngå krig i stede for å reagere på en krise.64

LOGSITIKK
Store deler av Norge, og spesielt Troms og Finnmark, 
har som nevnt få veiakser på landjorden. I tillegg til 
de lange avstandene, vil dette gjøre det utfordrende 
å få frem forsyninger og materiell hurtig nok. Det vil 
også være lett for en motstander å sperre en akse for 
kortere eller lengre tidsperioder. Når det gjelder lo-
gistikk bør vi se på muligheten til å benytte lufttrans-
port, men det krever at luftrommet kan kontrolleres 
og at flymaskinene blir prioritert til logistikkoppdrag.

Hæren er en vanskelig struktur å understøtte, og 
bør dermed videreutvikle sitt eget logistikkappa-
rat. Det er også mulig å se for seg andre løsninger: 
Forsvaret skaffer seg strategisk mobilitet, endrer 
strukturen for landstyrkene for å forflytte dem let-
tere, eller endrer utgangsutgrupperingen. 

Logistikkmessig er Finnmark et svært sårbart om-
råde, og landforsvaret trenger en forsyningsbuffer. 
Just-in-time logistikkonseptet vil ikke fungere nord 
for Lyngen, der fremføringsaksene er for lange. To-
talforsvarstanken bør derfor revitaliseres. Det bør 
etableres avtaler for å benytte sivil infrastruktur til 
verksteder, logistikk og sanitet. I tillegg bør strat-
egiske lagre etableres for alle forsyningsklasser. 
Tung ammunisjon bør forhåndslagres for å spare 
tid. Forhåndslagring er først og fremst et økonomisk 
spørsmål. Store varebeholdninger koster penger, 
men moderne automatiserte og ubemannede syste-

LOGISTIKK, DEN 
GORDISKE KNUTE

Dagens mekaniserte 
brigade veier 22  
millioner kilo. 

Dette tilsvarer 3385 
afrikanske elefanter. 

Forskning bør fokuseres 
mot å redusere vekt og å 
redusere Hærens avhen-
gighet av et bemannet 
logistikksystem. Frem-
tidens teknologi, som for 
eksempel 3D kopiering 
og automatisert 
logistikk kan redusere 
utfordringene med å un-
derstøtte den operativt 
tilgjengelige Hæren. Ny 
materialteknologi vil også 
påvirke vekten betraktlig.
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mer kan redusere behovet for menneskelig vakthold.
Hæren bør videre ta i bruk ny teknologi som for ek-

sempel 3D-printing. I 2035 kan dette trolig redusere 
noe av behovet for store delelagre. Automatisering 
av logistikk bør følges nøye, vurderes og utvikles.

Sanitet. Fremtidens konflikter vil fortsatt innebære 
stor helsemessig risiko, både for soldater og sivile 
i operasjonsområdet. Utviklingen innen syntetisk 
biologi og additive trykkemetoder kan kanskje al-
lerede i et 20-årsperspektiv gi økt overlevelsesevne 
for soldater i strid. Denne typen teknologi vil i 
fremtiden kunne rekonstruere organer syntetisk 
og bistå til avansert traumebehandling svært langt 
fremme på stridsfeltet. Dessuten kan genteknologi 
og syntetisk biologi gi nye muligheter innen vak-
sinering og fysisk yteevne for soldatene.

Begrenset infrastruktur utenfor byene, spesielt i 
nord, gjør evakuering vanskelig. Samtidig vil Hæ-
rens behov for å gjennomføre både hurtig evakuer-
ing og livsforlengende behandling øke. Derfor bør 
landstyrkenes evne til å utnytte sivil infrastruktur 
forbedres. Vi bør også legge opp til at avansert me-
disinsk kompetanse manøvrerer sammen med de 
mobile landstyrkene. Dette er selvfølgelig både et 
kompetanse- og materiellspørsmål.

Fremtidige operasjoner forventes i stor grad å 
foregå i tettbebygde områder og byer. Derfor bør 
vi videreutvikle landstyrkenes evner til stabiliser-
ing i sivile områder. Denne evnen vil være viktig, 
både for stabiliseringsoperasjoner og i operasjoner 
til støtte for det sivile samfunn, for eksempel ved 
naturkatastrofer og terrorangrep. 

BESKYTTELSE
Vi vil se en betydelig teknologisk utvikling innen 
basisfunksjonen beskyttelse. 

Den pågående utviklingen av nye, ikke-kjernefysiske
masseødeleggelsesvåpen, bør få følger for hvordan 
Norge deltar i utviklingen av beskyttelsessystemer 
for både materiell og personell. Teknologi som gjør 
produksjon og distribusjon av denne typen strids-
midler mulig, blir mer og mer tilgjengelig på det 
kommersielle marked. Det vil også være tilgjengelig 
for ikke-statlige organisasjoner. Allerede i 2015 er det 

tydelige indikasjoner på at kjemiske våpen har blitt 
benyttet i krig av ikke-statlige aktører. Både kjemiske 
og biologiske stridsmidler er attraktive ressurser for 
terrororganisasjoner og internasjonale, kriminelle 
organisasjoner.

Moderne nektelsessystemer, som vil bli vesen-
tlig mer avanserte enn dagens luftvern, er under 
utvikling. Her er det interessant for Hæren å følge 
med på systemer som kan gjøre luftrommet fritt 
for luftfarkoster. Dessuten bør Hæren være med på 
å utvikle ikke-dødelige nektelsessystemer som er 
rettet mot mennesker. Slike systemer kan redusere 
behovet for fysisk konfrontasjon.

Det digitale rom er en vesentlig del av fremtidens 
landmakt. Datamaskiner, IP-adresser og digitale 
kommunikasjonssystemer er fullt integrerte i alle 
våre plattformer. Derfor vil det melde seg et behov 
for å styrke, og ikke minst forenkle, systemer for 
stridsteknisk og taktisk Computer Network Defence. 
Utvikling av digitale nektelsessystemer vil være nød-
vendig for å beskytte Hærens evne til høyteknolo-
gisk fellesoperativt, gjennomgripende samvirke.

En mulig utvikling av programmerbar bioteknolo-
gi kan endre spillereglene på stridsfeltet fundamen-
talt. Norge bør fortsette å følge med på, og delta i, 
utviklingen av relevante beskyttelsestiltak mot alle 
typer masseødeleggelsesvåpen, samtidig som vi 
følger med på mulighetene som byr seg innenfor 
for eksempel syntetisk biologi. Dette må følges av 
en åpen og dyptgående debatt om etiske problem-
stillinger knyttet til denne typen våpenteknologi. 
Uansett må vi forvente at våre soldater kan bli utsatt 
for slike våpen når de blir kommersielt tilgjengelige.

Stasjonære punkter for infrastruktur, spesielt 
hovedkvarter og logistikkområder ved havner el-
ler flyplasser, vil bli stadig mer sårbare på grunn av 
sine store fysiske og elektromagnetiske signaturer. 
I 2035 bør landstyrkene være organisert rundt min-
dre og distribuerte hovedkvarterer. Desentralisert 
logistikk vil også bidra til å redusere eksponeringen 
mot indirekte ild. Beskyttelse mot indirekte ild bør 
i tillegg inkludere økt aktiv og passiv beskyttelse av 
faste installasjoner. En bevisst tilnærming til signatur, 
elektronisk og visuelt, bør være integrert for å sikre 
overlevelse for vår logistikk, kommando og kontroll. 65

Utviklingen
innen syntetisk 
biologi og 
additive trykke-
metoder kan 
kanskje allerede
i et 20-års-
perspektiv gi  
økt overlevelses-
evne for soldater 
i strid.
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 D
et er nødvendig med tydelig, landmilitær 
tilstedeværelse i utsatte deler av landet. 
I 2035 er trolig Nordøstpassasjen åpen 
for skipsfart store deler av året.Dermed 
vil grensevaktens oppdrag, og Norges 

evne til effektiv utnyttelse av fellesoperative platt-
former bli viktige i denne sammenheng. Særlig 
gjelder dette evnen til å utnytte eleverte sensorer, 
men også målfatning og bekjempning vil være 
aktuelt med fremtidens teknologi. 

Vi bør i tillegg vurdere å stasjonere styrker i Finn-
mark for å signalisere til omverdenen at området 
oppfattes som strategisk viktig. Om denne stasjoner-
ingen bør være permanent eller kun bestå av materiell 
som betjenes på rotasjon, blir en annen diskusjon. 
Porsangmoen har tilgang til Halkavarre skyte- og 
øvingsfelt der det er tillatt å skyte med alle Hærens 
kampsystemer og fly. Dette kan være et fornuftig 
utgangspunkt for trening i Finnmark, og vil i tillegg 
redusere den operative reaksjonstiden ved behov for 
kampavdelinger der. På den måten bidrar Hærens 
tilstedeværelse til å heve innsatsen dersom noen 
vurderer et landmilitært angrep på Norge. Denne 
vissheten må bli en viktig del av kost-nytte-vurder-
ingen til en eventuell aggressor. Derfor er mekani-
serte styrker i Finnmark et naturlig defensivt tiltak. 

Det er viktig å understreke at mekaniserte styrker i 
området rundt Porsangmoen ikke utgjør noen synlig 
trussel for noen av våre naboland. Omfanget på en 
norsk landstyrke må uten tvil regnes som en strategisk 
defensiv kapasitet. Vår svært beskjedne størrelse og 
fraværet av strategisk offensive kapasiteter gjør at 
en bakkestyrkeoffensiv fra Norge, mot noen av våre 
naboer, vil være militært umulig. Derfor fremstår et 
slikt scenario som helt usannsynlig, også i fremtiden.

Derimot fremstår missilteknologi og luftvåpen 
som strategisk offensive kapasiteter, som kan 

ramme våre naboer hjemme hos dem. I dag kan 
et missil som avfyres fra Norge ødelegge kritisk in-
frastruktur i våre naboland på under 20 minutter. 
Det er viktig å være bevisst på at en terskel trolig 
ikke vil ha ønsket effekt dersom denne fremstår 
som strategisk offensiv og provoserende.

Det permanente landmilitære nærværet i oslo-
området kan ivaretas av Kongevakten og HV. En sik-
kerhetssituasjon i norske storbyer som krever militære 
styrker til høyintensive men skånsomme operasjoner, 
vil trolig ikke oppstå like plutselig som et strategisk 
overfall. Dermed kan mer slagkraftige landstyrker flyt-
tes dit ved behov, slik at vi heller ikke i framtiden har 
behov for kampavdelinger i nærheten av våre storbyer.

Systembredden og spesialiseringen mot allierte, 
urbane operasjoner, fører til at Hæren også i frem-
tiden bør besitte kapasiteter som er relevante for Poli-
tiet og øvrige sivile myndigheter. Det tydeligste ek-
sempelet på en slik kapasitet er å benytte fremtidige 
autonome eller fjernstyrte systemer for desarmering 
av improviserte bomber, eller beskyttelsessystemer 
ved ukontrollert utslipp fra tungindustri.

Mange av Hærens fremtidige kapasiteter kan således 
benyttes til å redusere skadeomfanget av terroranslag, 
og menneskeskapte og naturlige katastrofer; herunder 
å håndtere folkemengder. Derfor bør Hærens kapa-
siteter utvikles med en åpen standard som gjør dem 
kompatible med sivile systemer og som enkelt kan 
samvirke med sivile myndigheter. Det kan forventes 
at behovet for militær støtte til det sivile samfunnet 
vil øke. Her vil et fremtidig samspill mellom Hæren 
og HV være avgjørende. Dette er både et teknologi-
spørsmål og et kompetansespørsmål.

ALLIERTE
Norge vil heller ikke i fremtiden være i stand til å 
forsvare seg selvstendig mot alle mulige trusler, og 

T I L S T EDEVÆRELSE

NATO ARTICLE 5:

The Parties agree that an 
armed attack against one 
or more of them in Europe 
or North America shall 
be considered an attack 
against them all and con-
sequently they agree that, 
if such an armed attack 
occurs, each of them, in 
exercise of the right of 
individual or collective 
self-defence recognised 
by Article 51 of the Charter 
of the United Nations, will 
assist the Party or Parties 
so attacked by taking 
forthwith, individually 
and in concert with the 
other Parties, such action 
as it deems necessary, 
including the use of armed 
force, to restore and 
maintain the security of 
the North Atlantic area.

Any such armed attack 
and all measures taken 
as a result thereof shall 
immediately be reported 
to the Security Council. 
Such measures shall be 
terminated when the Sec-
urity Council has taken 
the measures necessary 
to restore and maintain 
international peace and 
security.
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vi har siden 1949 innrettet forsvaret av landet vårt 
som et alliansetilpasset terskelforsvar.66 Det betyr 
at vi tilpasser oss de utenlandske landstyrkene 
som det er sannsynlig at vi skal samarbeide med. 
Enten i forbindelse med forsvaret av Norge, eller 
som bidrag i internasjonal innsats andre steder i 
verden. Viktige faktorer i denne sammenhengen 
er arbeid for økt strukturlikhet og videreføring av 
de internasjonale storøvelsene i Norge.67

Samarbeid med andre nasjoner kan gi store gevin-
ster, både økonomiske og treningsmessige. Felles 
øvelser, utdanningssamarbeid, materiellutvikling 
og deployering er noen eksempler. Samarbeid på 
tvers av landegrenser bør samtidig baseres på en 
langsiktig og gjennomtenkt strategi. Det bør være 
fokus på et begrenset antall partnere, og en god 
balanse mellom partenes bidrag i alliansen.68

At Norge fortsetter å delta i allianseledede operas-
joner i utlandet vil trolig være en forutsetning for å 
sikre militær hjelp på norsk territorium. Internasjon-
ale bidrag for å stabilisere regioner og stater vil øke i 
antall, og føre til et større behov for kompetente off-
iserer, befal og spesialister som kan trene og utdanne 
lokale sikkerhetsstyrker i andre land. Norske bidrag 
til allierte operasjoner kan handle om både nisje-
kapasiteter eller generelle kompetansebidrag til sik-
kerhetssektoren. Dette stiller store krav til våre ledere. 

Norge bør særlig se på utvikling av tekniske 
nisjekapasiteter som kan inngå i allierte styrker. 
Samhandling og planlegging av operasjoner i mega-
byer blir viktig, og vil tilføre Norge kunnskap om 
operasjoner i store urbane miljøer. Dette kan også 
nyttes i fremtidens bebygde miljøer på hjemmebane. 
Samtidig er det ingen av våre nære allierte som i det 
samme tidsrommet har vurdert å avvikle det taktiske 
nivået i sine hærer. Derfor vil brigadeambisjonen 
være en vesentlig del av et alliansetilpasset forsvar.

Vi bør vurdere å stasjonere styrker i Finnmark for å signalisere  
til omverdenen at området oppfattes som strategisk viktig.
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D
et er behov for systembredde og -dybde 
for å dekke hele konfliktspekteret. I dag 
er dette manifestert gjennom den kamp-
kraften som kan genereres av Brigade 
Nord. Det er viktig for Hæren å opprett-

holde evnen til taktisk samvirke og selvstendige 
operasjoner i en fellesoperativ ramme. Kjernekom-
petansen til landmakten er evne til taktiske sam-
virkeoperasjoner, og brigade er det laveste nivået 
som kan gjennomføre dette. Det innebærer at hvis 
vi gir opp brigade gir vi også opp evnen til å drive 
fullskala fellesoperasjoner. Som en liten nasjon er 
det få andre måter å organisere seg på for å oppnå 
tilstrekkelig effekt. Derfor er brigade det foretrukne 
strukturvalget frem mot 2035.

STRUKTUR
I fremtiden bør vi holde muligheten åpen for at ny 
teknologi og andre utviklingstrekk åpner for helt nye 
måter å organisere militære styrker på. Vi kan se for 
oss at styrker trenes og utdannes ved fagsentre, og at 
de representerer et slags «legosystem» av militære 
moduler, som raskt kan settes sammen til ulike styrke-
pakker. En slik måte å generere relevant kampkraft på 
krever en gjennomgående samhandling. Personellet 
må også være mentalt forberedt og trent for hurtige 
skifter i organisasjonsform og kommandostruktur. 

Norge er et lite land med begrensede ressurser. 
Utviklingen av landmakt og landoperasjoner vil 
ikke først og fremst foregå i Norge, men hos våre 
allierte. Derfor vil det være uklokt av Norge å gå bort 
fra en brigadestruktur, selv om moderne teknologi 
skulle åpne for det. Norge vil også i 2035 ha et al-
liansetilpasset terskelforsvar, og strukturlikhet 
vil være en vesentlig del av alliansetilpasningen. 

Dersom Norge gir opp brigadenivået vil vi gjøre oss 
mindre kompatible med våre allierte samarbeidspart-

nere. Dette vil trolig svekke evnen til nasjonalt forsvar 
og gjøre terskelen vår mindre troverdig og robust. Vi 
bør heller øke evnen til gjennomgripende samvirke-
operasjoner dersom moderne teknologi og fremti-
dige budsjetter tillater det. Dette kan vi gjøre ved å 
utvikle evnen til samtidige samvirkeoperasjoner i 
geografisk adskilte operasjonsområder, eller ved å 
tilføre et ledelsesnivå over brigade for å samkjøre hele 
den nasjonale landstriden. Dette vil være med på å 
understreke vår alliansetilpasning enda tydeligere.

Uansett hvilken fremtid vi går inn i, og i hvilken 
retning moderne teknologi trekker utviklingen, er 
det Hærens vurdering at krig og væpnet konflikt 
fortsatt vil være en arena for menneskelig interaks-
jon. Det bør fortsatt være sivil politisk kontroll over 
de væpnede styrkene, som igjen legger enkelte beg-
rensninger for organisasjonen. Dersom man ønsker 
å trekke nettverksbasert forsvar og gjennomgripende 
operasjoner til det ytterste, vil kontrollspennet til 
toppnodene i Forsvarets organisasjon bli større enn 
det et menneske kan håndtere kognitivt. Dette gjelder 
særlig for landmakten, som består av mange små 
noder. Derfor er det behov for enten å tillate kunstig 
intelligens som en del av beslutningskjeden, eller å 
organisere seg slik at evnen til gjennomgripende 
landtaktiske samvirkeoperasjoner ikke går på ak-
kord med behovet for kontroll. Derfor må vi, særlig 
hva angår Hæren, tenke oss nøye gjennom før vi fra-
viker en linjeorganisasjon som grunnorganisering.

Gjennom fremtidig strukturutvikling og kontinu-
erlig langtidsplanlegging kan det vurderes løpende 
om Hæren bør endre hovedmåten å organisere seg 
på. Dette avhenger som tidligere nevnt ikke først 
og fremst av utviklingen i Norge, men snarere hos 
våre allierte. Målrettet, internasjonalt samarbeid 
vil tydeliggjøre behovet for flernasjonal struktur-
likhet også i fremtiden. 

ORGAN I SASJON

ETISK DILEMMA:

På samme måte som 
datamaskiner i dag er 
bedre enn mennesker til 
kalkulering, kan det ten-
kes at maskiner utstyrt 
med kunstig intelligens 
vil få bedre «dømme-
kraft» enn oss.
En maskin vil da 
hypotetisk kunne 
programmeres med 
krigens folkerett og 
engasjementsregler, og 
aldri bli sliten, sint, redd 
eller egoistisk. Det er 
mulig at feilprosenten 
som maskinene står for, 
er lavere enn den men-
neskene har i tilsvarende 
omgivelser. 

Om vi er villige til å 
overlate beslutninger 
til maskiner som i yt-
terste konsekvens kan 
innebære å ta liv, er et 
politisk spørsmål, men 
vil ha påvirkning på både 
militær ledelse og organ-
isasjon. Uansett må våre 
soldater være forberedt 
på å møte denne typen 
autonome systemer un-
der operasjoner, både hos 
allierte og motstandere.
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PERSONELL OG KOMPETANSE
I 2035 har Norge trolig fortsatt en av Europas min-
ste hærer. Samtidig vil vi nok være blant Europas 
rikeste land. Norge vil ha en befolkning som er blant 
de høyest utdannede i verden, og et samfunn med 
høy teknologiforståelse. Dermed kan vi velge å ligge 
helt foran i den teknologiske utviklingen. Det gir 
unike muligheter, og gjør verneplikten helt sentral 
som rekrutteringsbrønn. Befolkningsprofilen i 
Norge gjør at vi mest sannsynlig vil ha tilstrekkelig 
med personell i tjenestedyktig alder også i 2040, 
og rekruttering vil trolig ikke være en utfordring. 
Den norske Hæren vil ha et konkurransefortrinn 
ved at de som kommer til oss ofte er ressurssterke 
ungdommer som ønsker fysiske utfordringer. Dette 
gir Hæren mulighet til å velge fra «øverste hylle» 
i årskullene. Samtidig skal vi ikke se bort ifra at 
innføringen av spesialistkorpset kan føre oss mot 
en annen personellprofil enn den vi har i 2015. 

Hvis befolkningsveksten avtar og befolkningen 
aldres, vil det etter hvert føre til rekrutteringsut-
fordringer for Hæren. Men dette vil trolig ikke 
inntreffe før langt etter 2035.

I fremtiden vil mennesker trolig være mer indi-
vidualiserte. Derfor må leder- og soldatutdanningen 
omfatte trening innen nasjonalt ansvar og profesjon-
sidentitet. Utdanningen må også få den enkelte til å 
se seg selv som en del av en gruppe, altså anspore til 
kollektivisme. Verneplikt og førstegangstjeneste vil 
fremdeles være viktige institusjoner for rekruttering 
og vedlikehold av både Hæren og HV. Førstegangs-
tjenesten bør derfor fortsette å moderniseres i takt 
med samfunnet for øvrig. Førstegangstjenesten vil 
variere fra seks til 18 måneder, og fordelingen mel-
lom vervede og førstegangstjenestepersonell må til 
enhver tid vurderes ut ifra krav til reaksjonsevne, 
økonomi og vernepliktens egenverdi.

Verneplikt og førstegangstjeneste vil fremdeles være 
viktige institusjoner for rekruttering og vedlikehold 
av både Hæren og HV.

FO
TO: IS

TOCK
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Soldaters handlinger kan få strategiske konsekvenser, 
og det vil bli enda viktigere at våre soldater utviser 
en høy etisk standard. Som en liten og potensielt ut-
satt nasjon, er det viktig at norske soldater oppfattes 
som tydelige på hvor grensen går mellom rett og galt. 
Dette gir både norske soldater, myndighetspersoner 
og andre i internasjonal tjeneste en ekstra sikkerhet. 
Moderne teknologi gir mulighet for alle og enhver til å 
laste opp bilder og video på internett mens hendelser 
pågår. Dette peker mot at beslutningsevne, i tillegg 
til høy etisk standard, vil bli kritisk kompetanse for 
soldater på alle nivåer. Derfor bør landmakten øke 
evnen til å rekruttere, utvikle og beholde soldater 
fra hele den norske befolkningen.

Det forventes at Forsvaret har et modent og gjen-
nomprøvd personellsystem, med en blanding av 
personell inne til førstegangstjeneste og vervede 
soldater, spesialistbefal og offiserer. I dag har offi-
serer stillinger som i fremtiden vil være bemannet 
av spesialistbefal og vervede. Dermed vil offiserens 
rolle være tydeligere i 2035 enn i dag, og det vil 
trolig bli et tydelig skille mellom offiserer som kom-
mandoførende ledere og spesialister som ledere 
og utøvere. Denne utviklingen vil være med på å 
gjøre Hæren mer effektiv og mer alliansetilpasset.

I 2035 må den enkelte soldat ha bedre fysisk og 
mental evne enn i dag. Teknologi som øker mennes-
kelig yteevne gir Hæren muligheter som er verdt å 
undersøke, men innebærer også etiske dilemmaer. 
Dette kan handle om løsninger som øker soldaters 
overlevelsesevne, eller som gjør det mulig å fjerne 
soldaten fra umiddelbar fare.69 Det er trolig at også 
soldaters kognitive evne i fremtiden kan forsterkes 
ved bruk av moderne hjelpemidler. Dette må stu-
deres nøye før det eventuelt tas i bruk. 

Teknologien som soldatene skal betjene har også 
fått en stadig økende kompleksitet. Soldatene i 
2035 vil trolig være mer teknologiavhengige enn 
i dag. Samtidig er det sannsynlig at grensesnittet 
mellom bruker og teknologi er blitt forenklet og 
det gjør teknologien mer allment tilgjengelig og 
brukervennlig. Derfor kan det hende at det først 
og fremst er de fysiske egenskapene til soldatene, 
og ikke deres kognitive egenskaper, som skaper 
behov for utvidet trening. De som skal bære tung 

utrustning og som skal interagere med mennesker 
i operasjonsområdene må være minst like pro-
fesjonelle som soldatene som betjener avansert 
teknologisk utrustning. Dette er kjernekompetanse 
som Hæren ikke må glemme, og som langt på vei 
ikke kan erstattes av teknologi.

LEDERUTVIKLING
Både dagens og fremtiden ledere står sentralt i ut-
viklingen av Hæren. Med utgangspunkt i Hærens 
kjerneverdier og Forsvarets ledelsesfilosofi er det 
nødvendig å sikre en gjennomgående utvikling av 
ledere på alle nivåer. For å sikre oss at Hæren i 2035 er 
en organisasjon som kan håndtere hurtige omskift-
ninger, konflikter, teknologi og usikre forutsetninger, 
er det avgjørende at den helhetlige lederutviklingen 
styrkes. I denne utviklingen må landmaktens egen-
art ivaretas, en egenart som først og fremst viser seg 
gjennom mellommenneskelig kompetanse. 

Landstriden utøves av personell som i ytterste 
konsekvens må utøve vold med hendene. Dette 
skiller landmaktens behov fra de andre fysiske 
domenene, og det stiller også noen andre krav til 
disse ledernes personlige egenskaper. 

Vi ser allerede at deltakelse i allierte operasjoner 
setter norske ledere og soldater i situasjoner som 
er svært langt fra virkeligheten her hjemme. Frem-
tidens sjefer må kunne operere på tvers av hele 
konfliktspekteret, med og uten tilgang på mod-
erne teknologi, og under hurtig skiftende kom-
mando- og kontrollregimer. De må ha kunnskap 
og kognitive evner til å operere i komplekse miljøer 
på bakken, over bakken og under jorden. I tillegg 
til sine åpenbare roller som taktisk sjef og kriger, 
må lederen være etterretningsspesialist, dyktig 
diplomat, forhandler og koordinator for støtte til 
det sivile samfunnet.70

Lederutvikling må starte tidlig, og vi må forme 
ledere med faglige og personlige egenskaper som 
understøtter kravene som vil bli stilt dem når de 
om 20 år blir bataljonssjefer eller tilsvarende. 
Håndtering av friksjon, usikkerhet og manglende 
informasjon vil fortsette å prege lederutfordrin-
gene i landstriden. Alt tilsier at fremtidens mil-
itære sjefer må ha evnen til klarsynthet for å unngå 

MILITÆRORDNINGEN

Hærens personellstruktur 
er omorganisert og 
består i 2035 av:

Vernepliktige 

Offiserer

Spesialister

Sammen har de utviklet 
en robust og tilpasset 
personellstruktur. Roller, 
ansvar og myndighet er 
godt avklart. Offiserene 
fører kommando, er 
bærere av Hærens 
profesjon og er Hærens 
hjerne. Spesialistene 
ivaretar rollen som 
praktiske ledere og fag-
eksperter, og er Hærens 
ryggrad.

50%

35%

15%
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Vi ser allerede at 
deltakelse i allierte 
operasjoner setter 
norske ledere og soldater
i situasjoner som er 
svært langt fra virke-
ligheten her hjemme.
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handlingslammelse når oppdragene skal utføres. 
Spesialistene skal på sin side legge større vekt på 

kompetansebygging gjennom praktisk erfaring. 
Samtidig tjenestegjør spesialistene typisk over 
lengre perioder enn offiserene innenfor samme 
fagfelt, for å dyrke dybdekompetanse. 

Det er viktig å understreke at den personlige ut-
viklingen til medlemmene av begge kategorier er 
nokså sammensatt. Hensikten med differensierin-
gen av personellet er økt kontinuitet i de operative 
delene av organisasjonen, samtidig som vi beholder 
operativ kompetanse i viktige utdannings- og ut-
viklingsmiljøer. For å oppnå dette må Hæren sørge 
for en konstant etterfylling av spesialister ytterst i 
organisasjonen, på geværsoldat- og lagførernivå. 

Militærordningen er godt forankret i Hæren i 2035, 
og dette har ført til at presisjonen og kvaliteten i alle 
ledd har blitt styrket betraktelig. Samtidig har sik-
kerhet og disiplin gjennomgående blitt hevet, gjen-
nom et målrettet kulturarbeid over mange år. Befa-
let i spesialistordningen utgjør ryggraden i Hæren, 
og de er bærere av kontinuitet og fagkompetanse. 

Med allmenn verneplikt vil sannsynligvis kvin-
neandelen blant vervede soldater og ledere øke i 
forhold til i dag. Tilgang på hele befolkningen vil 
være en fordel for Hæren, som vil få et større kog-
nitivt spekter å spille på. Derfor er rekruttering 
gjennom førstegangstjenesten viktig for å ved-
likeholde kompetansen og bredden i fremtidens 
offisers-, befals- og spesialistkorps. 

Teknologi til bruk ved seleksjon og trening av 
militære beslutningstakere kan forventes å bli 
mer presis, tilgjengelig og effektiv. Hæren må ta i 
bruk slik teknologi for å sikre tilgang på og riktig 
utvikling av kompetanse. Dessuten bør Hæren 
fortsette å sikre et bredt tilfang av kompetanse 
gjennom sivile studier. Med en kombinasjon av 
moderne utvelgelse, fornyelse i utdanningen av 
ledere og utnyttelse av sivil kompetanse kan man 
tydeligere belønne talenter i et system som i sin 
natur meritterer alder og erfaring. 

Hæren må ha særlig fokus på å videreutvikle ut-
danningen av ledere. Både innen fysisk utøvelse 
av vold og i organiseringen av voldsutøvelsen. I 
tillegg til basisferdigheter og holdninger, vil trolig 

instrumentert trening, gjerne i virtuelle landskap 
og scenarier, gi økt treningseffekt i fremtiden. 
Hæren bør fortløpende ta i bruk slike løsninger, 
både for tilvenning av teknologiens muligheter på 
stridsfeltet, men også for å tilpasse seg en fremtid 
med redusert ressurstilgang.

Innføring av ny teknologi, særlig knyttet mot ro-
bot- og avatarteknologi, vil føre med seg en rekke 
nye, etiske utfordringer. Det kan bli enda vanskel-
igere å skille stridende fra ikke-stridende i frem-
tidens overbefolkede miljøer, hvor folkemengder, 
organisasjoner og ulike væpnede grupper sloss 
innbyrdes – og med oss. Dessuten gjør fjernstyring 
og autonomitet at det blir nesten umulig å definere 
hvor stridssonen er og hvem som er lovlige og ulov-
lige militære mål. Man må ta som forutsetning at 
vi opererer med lovlig stridende personell. Dersom 
vi har kapasitet til å fjernstyre systemer fra Norge, 
må vi også gå ut ifra at våre eventuelle motstand-
ere oppfatter pilotene og systemoperatørene som 
lovlige mål. Dessuten kan vi anse hele støttestruk-
turen rundt som potensielle mål. Men hva med 
systemoperatørens hjem og familie, der han eller 
hun har sin hvileplass mellom slagene?

Denne typen komplekse, etiske spørsmål og prob-
lemstillinger må forbli en integrert del av Hærens 
lederutdanning, og de må brukes aktivt som grunn-
lag for profesjonell refleksjon og kognitiv utvikling.

STYRKEGENERERING
Landstyrkene består av stående styrker, beredskaps-
styrker og HV. På grunn av utviklingen vi står over-
for er det landmaktens evne til å bemanne mod-
erne plattformer med menneskelig kompetanse 
i tilstrekkelig volum som i fremtiden utgjør den 
landbaserte krigsforebyggende terskelen. I tillegg 
skal landmakten ha evne til å delta i andre militære 
operasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Enkelte har hevdet at teknologi kan erstatte volum, 
gi økt forutsigbarhet og redusere egne tap; mot-
standeren skal slås på avstand. Denne tesen ble un-
derstøttet av erfaringene fra Serbia og Kosovo i 1999 
samt de innledende fasene av krigene i Afghanistan 
i 2001 og i Irak i 2003. Det vi derimot kan si nå er 
at stabiliseringsoperasjonene i Irak og Afghanistan 

HÆRRESERVEN:

I 2035 er systemet med 
hærreserve gjennom-
arbeidet for alle typer 
personell: vernepliktige, 
vervede spesialister og 
offiserer. 

Innkalling av beredskaps-
styrker er særlig aktuelt 
hvis en krise inntreffer 
før de nye vernepliktige 
har nådd et tilstrek-
kelig høyt ferdighetsnivå, 
eller hvis behvovet er 
langvarig.

En aktiv hærreserve er 
en meget kosteffektiv 
måte å opprettholde 
Hærens samlede kompe-
tanse, slagkraft og 
operative evne gjennom 
hele året.
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først og fremst er personellkrevende.71 Mange av 
fremtidens landoperasjoner vil med stor sannsyn-
lighet fortsette å foregå blant folk der de bor. Dette 
er en personellkrevende operasjonsform, og land-
styrkene bør derfor ha et tilstrekkelig volum til at de 
kan være synlig tilstede i hele operasjonsområdet. 
Vi bør ikke glemme at kvantitet ofte er en kvalitet i 
seg selv. Dette gjelder særlig ved operasjoner på land. 

De stående styrkene består av både vervede soldater 
og soldater som avtjener sin førstegangstjeneste. 
Det er stor forskjell på antallet vervede soldater i de 
ulike avdelingene. Kongevakten og grensevakten har 
svært få vervede. De hurtige innsatsstyrkene, som 
skal være kontinuerlig tilgjengelige for taktiske sam-
virkeoperasjoner, har en større andel vervede. Det er 
de hurtige innsatsstyrkene som først og fremst skal 
stille til hurtige deployeringer, men alle soldatene i 
de stående styrker kan benyttes i krisesituasjoner. 
Ved krig eller langvarig konflikt trenger de stående 
styrkene støtte fra beredskapsstyrker og HV. 

Verneplikten og førstegangstjenesten er viktige 
institusjoner for å opprettholde selv et så beskjedent 
antall soldater som det er i Hæren. Førstegangstje-
nesten er dessuten en viktig faktor i det nasjonale 
totalforsvaret. I tillegg til de rent praktiske og re-
krutteringsmessige fordelene ved verneplikt og 
førstegangstjeneste, skaper verneplikten en bro 
mellom befolkningen og landets forsvar. Dette 
fører til at et bredere lag i befolkningen blir in-
volvert i forsvaret enn ved en fullvervet struktur. 
Samtidig bidrar det til at både soldater og ledere 
bedre gjenspeiler samfunnet forøvrig. Soldater 
som avtjener førstegangstjeneste utgjør en viktig 
del av vår nasjonale forsvarsevne og beredskap, 
og er en ressurstilgang som vi ikke kan overføre 
til vervede avdelinger.

I fremtiden vil førstegangstjenesten skille seg fra 
dagens ved at plattformene i Hæren er mer avanserte, 
men samtidig enklere å operere. Fremtidens ung-
dommer har et naturlig forhold til avansert teknolo-
gi, og grensesnittet mellom bruker og maskin er ves-
entlig forenklet. Samtidig er ungdommene mindre 
fysisk robuste enn i dag, selv om dette er et behov 
som ikke vil blir redusert over de neste 20 årene. 
Derfor vil det trolig ta lenger tid å utdanne og trene 

en geværsoldat som skal operere til fots, enn å trene 
opp vognførere eller systemoperatører på moderne 
militære plattformer. Derfor kan også soldater inne 
til førstegangstjeneste bemanne plattformene tidlig 
i sin tjeneste. Samtidig brukes førstegangstjenesten 
som rekrutteringsbrønn og opptrening til vervet 
tjeneste. Dette vil gjøre fremtidens førstegangstje-
neste både relevant og ettertraktet.

Alle soldater som har gjennomført førstegang-
stjenesten blir overført til beredskap. Her blir de 
disponert i en periode som reserver i sine respek-
tive avdelinger med tilsvarende stilling. Styrkene 
vi har i beredskap er reserver for de stående styrk-
ene. Dersom det oppstår krisesituasjoner kan be-
redskapsstyrkene erstatte stående personell som 
mangler eller ikke har fått tilstrekkelig opplæring. 
Etter avsluttet beredskap blir de overført til HV. 
Spesialister og offiserer som trer ut av aktiv tjeneste 
har mobiliseringsfunksjon som fremgår av deres 
krigstjenestekort. Denne opprettholdes frem til 
stillingen har blitt etterfylt av en i aktiv tjeneste.

I tillegg til de rent praktiske og 
rekrutteringsmessige fordelene 
ved verneplikt og førstegangs-
tjeneste, skaper verneplikten  
en bro mellom befolkningen  
og landets forsvar.
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STATUSRAPPORT FRA HØYDEDRAG 2035  
–  E T  G L I M T  AV  F R E M T I D E N

Hun dukket 
inn i vognen 
sin og aktiverte 
displayet i 
hjelmvisiret 
og synkron-
iserte hele 
kampdrakten 
mot vognens 
kommando-
system.
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FRA TOPPEN AV HØYDEDRAGET kjente stabssersjanten en svak bris som kjølte 
inn under hjelmen og tok bort følelsen av klaustrofobi. Hun så ut på linjen med høy-
hus. Tenk at denne brune flekken en gang hadde vært en grønn oase inne i folkehavet. 
Kompaniet hadde tatt stilling i god avstand fra linjen med grå og delvis ødelagte høy-
hus. Svermdronepilotene i alle troppene var godt i gang med å rekognosere den fremste 
linjen av hus og tilhørende undergrunnssystem. Statusrapporter fra soldatene rullet 
hurtig over hologramdisplayet på venstre underarm, mens hun kort konfererte med 
kompanisjefen. Tropp to hadde vært i ildstrid mesteparten av dagen og fire soldatfor-
sterkningssystemer var helt ødelagte. Det var et under at de ikke hadde tatt tap i dag, 
tenkte hun. Logistikkdronen fra den sivile kontraktøren ville ikke være på plass før på 
morgenkvisten. I sør skulle firmaet gå inn i selve bykjernen ved midnatt, mens de andre 
allierte skulle holde ytterkanten enn så lenge. 

Stillheten var unaturlig. Der inne var det fortsatt millioner av mennesker. Mange var 
på flukt, noen hadde gitt opp, mens regimet i samarbeid med kartellet fortsatte å påføre 
ubeskrivelige grusomheter mot de som forsøkte å flykte eller nektet å underordne seg. 
Stabssersjanten visste godt at der inne ville de møte betydelig motstand fra fiendtlige 
systemer som var helt eller delvis automatiserte. Det skremte henne å tenke på at en 
god del av fiendens kampkraft ikke følte redsel eller smerte. Dersom helvete finnes, så 
kan det ikke være mye verre enn det som venter der inne, tenkte hun. 

Før hun dukket inn i vognen sin aktiverte hun displayet i hjelmvisiret og synkroniserte 
hele kampdrakten mot vognens kommandosystem, og mot det integrerte ildledningssys-
temet for vognens kanon, divisjonens artilleri og alliansens øvrige presisjonsvåpen. 
Deretter aktiviserte hun energifeltet som utgjorde et ytre perimeter rundt avdelingen. 
Hun lukket øynene et øyeblikk – det var mer enn 60 timer siden siste matbit og enda 
lenger siden hun hadde sovet. I lommen på den titanforsterkede vesten hadde hun en 
energibar som hun løste opp i vannet hun hadde fylt i kloakken nylig. Det luktet syn-
tetisk, men bioindikatoren viste at det var helt rent. En halv liter av dette og så er jeg 
klar for et nytt døgn, tenkte hun idet perimetersikringen åpnet ild mot noe som prøvde 
å trenge gjennom skjoldet. Her var det bare å gjøre seg klar til kamp igjen.
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FREMT I D ENS  S TR I D SM I L JØ

G
lobalt vil stridsfeltet i økende grad være 
preget av kystnær tettbebyggelse, men 
for Norge blir også de nesten ubebodde 
nordområdene viktige. Landstyrkene 
må være i stand til å utnytte fremtidens 

stridsmiljø til sin fordel dersom de skal forbli et effek-
tivt instrument for norske myndigheter. Landmilitær 
suksess kan ses som landstyrkenes bidrag til målopp-
nåelse i en gjennomgripende ramme. Hæren ser gjen-
nomgripende samvirke som en naturlig utvikling av 
det som i dag kalles fellesoperativt samvirke. 

I 2035 vil Hæren fortsatt være bygget opp rundt 
bakkestyrker i beskyttede lendemobile kjøretøyer, 
med høy allværs presisjonsild og sikker kommuni-
kasjon. Disse styrkene er de mest fleksible. Sam-
tidig er det sannsynlig at ubemannede systemer 
med økende grad av autonomitet blir benyttet i 
stadig større omfang også i Norge. Disse systemene 
åpner for nye operative metoder, som for eksem-
pel sverm, og erstatter personell i enkelte deler av 
stridsfeltet. I 2035 er Hæren mer balansert mellom 
behovet for menneskelig kompetanse og områder 
der maskiner kan gjøre jobben. 

Ledelse i gjennomgripende operasjoner skill-
er seg fra tradisjonell ledelse og endimensjonal 
tilnærming til operasjoner. Landstyrkene må ha 
kompetente og fleksible ledere som opererer med 
stor tillit i samfunnet, og som er trygge på sine egne 
ferdigheter og roller. Kompetanseutviklingen av 
fremtidens ledere er den viktigste investeringen 
Hæren gjør nå, i morgen og i fremtiden. 

Det er gjennomført en ytterligere modernisering 
av førstegangstjenesten som sikrer tilstrekkelig 
rekruttering. Et forenklet grensesnitt på avansert 
teknologisk utstyr legger til rette for at personell 
inne til førstegangstjeneste i enda større grad enn 
før kan bemanne fremtidens plattformer, og dermed 

bidra til nasjonal beredskap.
I 2035 er det i større grad soldatenes fysiske egen-

skaper enn kognitive egenskaper som fører til behov 
for utvidet trening. Soldatene som skal bære tung 
utrustning og som skal møte mennesker der vi har 
bakkestyrker må være minst like profesjonelle som 
de som bemanner avansert teknologisk utrustning. 
Derfor er det større grad av verving blant fotsolda-
tene i 2035, mens de vernepliktige bemanner mer 
avansert teknologi. Driftsutgiftene til Hæren og 
Forsvaret reduseres som en følge av utviklingen av 
automatiserte systemer, og det reduserte behovet for 
utdanningstid på vognførere til kamplattformene og 
investeringer i moderne virtuelle treningssystemer.

Både globalt og i Norge peker trendene på at mil-
itærmaktens rolle er i endring, og at krigens karakter 
er i endring. Konflikt handler om motstridende viljer, 
og politisk vilje til å fremme sine behov og interesser 
kan også i fremtiden føre til væpnet kamp. Fremov-
er kan vi forvente at denne kampen vil handle om 
politisk innflytelse. Landstyrker vil være avgjørende 
for å vise politisk vilje, og Hæren er beredt til å ta 
dette ansvaret. 

Landmakten i tiden etter 2035 har en tydelig rolle 
i opprettholdelsen av et troverdig og tilgjengelig 
krigsforebyggende terskelforsvar. Gjennom tilst-
edeværelse kan landmakten skape en operasjonell 
dybde som de andre våpengrenene trenger for å 
bidra effektivt i terskelforsvaret. Samspillet mel-
lom moderne land-, luft-, sjø-, cyber- og rombaserte 
systemer og bedre forståelse for det kognitive do-
menet, gir Norge evne til å fremstå som en trover-
dig alliert og en foretrukket samarbeidspartner 
internasjonalt.

ALTERNATIVE FREMTIDER 
Det er umulig å forutse alle tenkelige scenarier som 
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Hærens kjernekompetanse 
i 2035 er evnen til gjennom-
gripende landtaktiske 
samvirkeoperasjoner.

kan påvirke verden i 2035. Det er likevel mulig å 
konstruere alternative fremtidsscenarier og drøfte 
konsekvensene av disse. For at dette skal være 
håndterbart og gi merverdi for utviklingen av land-
makten, bør de alternative fremtidene knyttes opp 
mot eksisterende trender. I det følgende redegjør 
vi kort for noen scenarier som vil være mulige, 
og som kan ha store konsekvenser for den norske 
landmakten. Dersom visualiseringen av landmak-
ten kan håndtere flere av disse fremtidene, gir det 
ytterligere en dimensjon til beskrivelsen av den 
konseptuelle Hæren i 2035. Potensielle sorte svaner 
i det neste 20–40 års perspektivet kan for eksempel 
være en plutselig oppløsning av NATO, en global, 
dødelig pandemi, cold fusion som erstatning for 
petroleumsbaserte energikilder eller en storkrig 
med bruk av masseødeleggelsesvåpen.72

KOLLAPS I DET INTERNASJONALE SAMFUNNET
Dette er en mørk fremtid for norsk stabilitet og vekst. 
Kostnader for nasjonale opprustningsplaner, svik-
tende markeder og økt underskudd på statsbudsjet-
tene kollapser den sentrale styringen i sentrale land i 
det internasjonale samfunnet. Flere av dem kastes ut 
i et kaos som minner om det man har i en failed eller 
failing state. For Norge kan et slikt scenario være svært 
urovekkende på grunn av landets avhengighet til sta-
bile, internasjonale strukturer og geografisk nærhet 
til store kjernevåpenlagre. For å hindre at atomvåpen 
faller i hendene på terrorister eller andre ikke-statlige 
aktører, kan Norge bli nødt til å bistå i å ta kontroll 
over disse våpnene eller våpenfasilitetene.

Dette fører med seg et langt engasjement med sta-
bilisering og sikring av både befolkning og kritisk 
infrastruktur i Norges nærområder. Behovet for 
norske landstyrker mangedobles fordi territo-
riell kontroll er ressurs og personell-krevende. 

OVER: Man antok lenge 
at det ikke fantes sorte 
svaner. Da det ble oppda-
get sorte svaner i Aus-
tralia i 1697 har begrepet 
blitt brukt om noe man 
antok ikke kunne skje, 
men som gjør det likevel.

FO
TO: IS

TOCK
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SORTE SVANER:

En sort svane er svært lite sannsynlige hendelser,  
som hvis de først skjer har svært store konsekvenser.
Opprinnelig dukket begrepet opp i litteraturen hos den 
romerske poeten Juvenal (omkring år 100 f.Kr.) som 
skrev at «et godt menneske er like sjelden som en  
sort svane». I vesten var det allmennkunnskap at  
alle svaner var hvite, og en sort svane ble benyttet 
som en beskrivelse av noe som ikke finnes. 

Etter at den nederlandske oppdageren Willem de 
Vlamingh oppdaget sorte svaner i Australia i 1697,  
har begrepet blitt brukt om noe man antok ikke  
kunne skje, men som gjorde det likevel.

Nassim Nicholas Taleb har med sin bok «Black Swan 
– the impact of the Highly improbable» satt denne 
typen hendelser i system. Han forklarer hvordan 
sorte svaner i det internasjonale samfunnet egentlig 
dreier seg om begrensninger i menneskers kunnskap. 

En sort svane-hendelse fremstår som uventet, vold-
som og har stor innvirkning på systemisk forståelse. 
Samtidig er helt naturlige, når man analyserer dem 
i etterkant. Angrepene på USA i 2001 var en typisk 
sort svane. De var uventede, voldsomme og skapte 
altomgripende endring i det internasjonale samfunnet. 
Samtidig var de ikke unaturlige eller umulige. Alle de 
som stod bak angrepene hadde god kontroll på hva som 
skulle skje, og det var ikke ukjent kunnskap for dem. 



Det fremtidige vekstpotensialet man ser i nordområdene 
som følge av klimaendringene, vil føre til nye allianser.

Den canadiske hæren bruker et aksesystem når de tilnærmer seg fremtiden. 
De fire alternative «verdenene» har forskjellige karakteristika. Man måler 
utvikling fortløpende i forhold til disse alternative scenariene, og tilpasser seg 
kapasitetsmessig ettersom de forskjellige scenariene blir mer eller mindre 
dominerende.

Kilde: Canadian Army

Alternative fremtider:

EN
ER

GY

ENVIRONMENT & CLIMATE

High octane
green world

Sustainable
– supply exceeds demand

unsustainable
– demand exceeds supply

Proactive actionCr
is

is
 r

ea
ct

io
n

Recyclable
society

Materialism
gone mad

Global
quagmire

Ubemannede, automatiserte og autonome syste-
mer nyttes på land, til sjøs og i luften for å holde 
god situasjonsforståelse og for å sikre territorier. 

Norge søker å opprettholde internasjonal orden 
gjennom bruk av internasjonale organisasjoner. 
Kaoset kan likevel føre til at vi i større grad enn 
tidligere må se etter andre måter å opprettholde 
stabilitet i våre nærområder. Dette kan inkludere 
samarbeid med andre internasjonale aktører enn 
stater og internasjonale organisasjoner.

NORDOMRÅDENE I BLOMSTRING
De arktiske statene Norge, Danmark, Canada, USA, 
Russland, Finland og Sverige samler seg rundt ideen 
om nordområdenes århundre. I 2040 vil den sam-
lede økonomien til disse statene være den største 
økonomiske blokken i verden. Hvis man ser bort ifra 
USA vil den fortsatt være den fjerde største. I denne 
fremtiden er ikke hovedaksen i norsk politikk den 
transatlantiske, men den nordområdeorienterte.73

Dette krever en helt ny, gjensidig tillit mellom det 
som i dag er vesten og Russland.

Det fremtidige vekstpotensialet man ser i nord-
områdene som følge av klimaendringene, vil føre 
til nye allianser. Trendene som er beskrevet i dette 
dokumentet fortsetter å gjelde, men de geopolitiske 
forholdene er betydelig endret. Det er fortsatt behov 
for en hær som et terskelforsvar mot en territoriell 
trussel. Landstyrkene må likevel kunne benyttes 
i hele konfliktspekteret og i flere klimasoner, i 
tråd med Norges internasjonale engasjement. Den 
globale mekaniseringen fører med seg et fortsatt 
behov for å utvikle styrker som kan operere på 
lendemobile og beskyttede plattformer. Ytterligere 
behov for deployerbarhet blir et tydelig behov, både 
for operasjoner i de arktiske landområdene og for 
internasjonalt engasjement.
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K
rig og væpnet konflikt vil fortsatt være 
en arena for mellommenneskelig in-
teraksjon, men krigens natur kan bli 
utfordret gjennom fremveksten av 
ubemannede og autonome systemer. 

Operasjonskjernen vil derimot fortsette å være gyl-
dig, og derfor snakker vi om en evolusjon og ikke 
revolusjon. Vi må likevel se for oss at miljøene hvor 
væpnet konflikt utkjempes fortsetter å endre seg. 
Derfor bør fremtidens landstyrke kunne kjempe 
og utnytte stridsfelt som er både tettpakket og øde; 
sammenkoblet, dødelig og begrenset.74

Hvordan definerer vi egentlig fremtidens 
stridssone? Når en ansatt i en statlig væpnet styrke 
sender en fjernstyrt farkost i et angrep mot andre 
siden av kloden, innebærer dette at han eller hun 
er et lovlig militært mål? Og hvor slutter de å være 
det? Er det slik at huset hvor de sover mellom angre-
pene også er et lovlige? Hva med deres ektefeller, 
som kanskje kjører dem til jobb hver dag? Er de en 
del av logistikkjeden til krigsinnsatsen? 

Hvor starter og hvor stopper krigssonen når 
krigen blir ubemannet og fjernstyrt?

GJENNOMGRIPENDE OPERASJONER
Operasjoner i 2035 har utgangspunkt i den 
manøverorienterte filosofien. De er gjennomgrip-
ende og foregår i alle domener samtidig. Dette 
oppnår vi ved at de menneskelige, prosessuelle og 
teknologiske dimensjonene er tilpasset slik at vi 
ikke lenger snakker om et nettverksbasert forsvar; 
vi er gjennomgripende i alt, hele tiden. Forbedret 
kognitiv kapasitet og fulldigitalisering fører til 
overlegen situasjonsforståelse, og kampkraft kan 
aggregeres i nær sann tid og domeneuavhengig. 
Landstyrkenes kjernekompetanse i 2035 er evnen 
til gjennomgripende landtaktiske samvirkeoperas-

joner og territorielle sikkerhetsoperasjoner. Hæren 
kan manøvrere både fysisk og med ild for å finne, 
binde og ramme i både det fysiske, virtuelle og 
kognitive domenet hos en motstander. I tillegg vil 
det være sentralt for Hæren å bidra med spesielle 
støttefunksjoner i allierte multinasjonale operas-
joner, og til støtte for sivile myndigheter i Norge. 

KR I G ENS  NATUR  I  E NDR I NG ?

Hvor starter og 
hvor stopper 
krigssonen
når krigen blir 
ubemannet
og fjernstyrt?
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GJENNOMGRIPENDE OPERASJONER

Den manøverorienterte filosofien tar 
utgangspunkt i at det er viktigere å 
overvinne en fiendes vilje til videre 
motstand, enn å ødelegge hans 
fysiske evne. Det er en tilnærm-
ing som fokuserer på å manøvrere 
med ildkraft og beskyttelse for å 
posisjonere egen duellkapasitet i en 
overlegen posisjon. Hensikten med 
manøveren og effektpåføringen er å 
forme fiendens situasjonsforståelse, 
undergrave kampviljen og ødelegge 
hans evne til samhandling. 
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Gjennomgripende operasjoner er evnen til gjennomgripende 
og domeneoverskridende kombinasjon av ulike system, 
våpen og troppearter, gjennom funksjonsområder for å slå 
fiendtlige styrker; skape avgjørelse eller sette premissene 
for forhandlinger; herunder å ta og sikre et landområde; 
dominere et luftrom eller et sjøterritorium; eller oppnå 
midlertidige fysiske eller psykologiske fordeler ovenfor en 

motstander for å rive til seg og holde på initiativet i en 
operasjon. Dette oppnås ved at de menneskelige, proses-
suelle og teknologiske dimensjonene er tilpasset slik at 
man ikke lengere snakker om et domeneuavhengig nett-
verksbasert forsvar; man er gjennomgripende i alt, hele 
tiden og utøver påvirkning i både den virtuelle, kognitive 
og fysiske sfæren.

KONTEKST
Omfang, intensitet og hensikt vil variere

VIRITUELT TERRENG
Cyber

Elektromagnetisk spektrum
Internett

Sosiale medier
Sikkerhet

ADFERDKOGNITIVT TERRENG
Individ

Kollektiv
Kultur

Ideologi/religion
Organisasjoner

Kunnskap

FYSISK TERRENG
Øde arktisk og sub-arktisk

Bebygget område
Ørken/fjell

Litoralsonen
Tropisk skog og jungel

Øyer
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HÆREN  I  2 0 35  OG  F REMOVER

D
et fremtidige operative konseptet er 
basert på et modernisert manøverori-
entert konsept. Hæren bør etablere en 
evne til gjennomgripende operasjoner 
med manøver, tapspåføring, beskyt-

telse, ledelse, understøttelse og informasjonsarbeid 
i både det fysiske, kognitive og virtuelle domenet 
samtidig. En slik evne vil gi Hæren en fordel i det 
operative miljøet som kan forventes i tiden etter 
2035. Norges hær bør utvikles for å være den beste 
i verden på vinterstrid i et sub-arktisk miljø. Her 
kan vi ikke overlate utviklingen til noen andre.

Det må legges vekt på evnen til hurtig, spredt 
og beskyttet forflytning samt evnen til hurtig 
aggregering og nedaggregering av kampkraft. Ved 
å utnytte distribuert tilgang til sentrale databaser, 
vil vi være i stand til å håndtere hurtige endringer i 
kommando og kontrollstruktur. Dette vil styrke land-
styrkenes evne til informasjonsutveksling oppover, 
nedover og sideveis i den militære organisasjonen, 
og på tvers av våpengrener, nasjoner og etater. 

Hæren bør videreutvikle systemer for landbasert 
etterretning, målfatning, styrt målutvelgelse og 
bekjempning. Denne evnen bør være balansert 
mellom menneskebaserte og tekniske systemer 
som utfyller hverandre. De ordinære landstyrkenes 
evne til integrert samvirke med norske og utenland-
ske spesialstyrker bør styrkes for å gi landmakten 
ytterligere evne til å påvirke utfallet av episoder, 
kriser og væpnet konflikt.

For å ha evnen til gjennomgripende landtaktiske 
samvirkeoperasjoner i hele konfliktspekteret og i 
aktuelle klimasoner, bør Hæren som et minimum 
opprettholde organiseringen, bredden og dybden 
som brigade gir. Landmilitær organisering bør følge 
organiseringen hos toneangivende allierte samar-
beidspartnerne. Samtidig kan moderne teknologi gi 
Hæren evnen til å styrke det landtaktiske nivået, for 
eksempel gjennom etablering av et kommandonivå 
over brigade. Ny teknologi kan også gi Hæren mu-
lighet til å utvikle evnen til samvirkeoperasjoner flere 
steder samtidig eller å tilnærme seg den manøvero-
rienterte filosofien på flere måter enn i dag.

Hæren opererer hovedsakelig i beskyttede lende-
gående plattformer med sikker digital kommuni-

kasjon og nettverksintegrasjon. Plattformene har 
våpen som muliggjør langtrekkende og direkte-
virkende presisjonsild med skalerbare ammunis-
jonstyper for hele konfliktspekteret. Samtidig kan 
Hæren levere indirekte ild med skalerbar ammu-
nisjon både for å ødelegge og nøytralisere. Hæren 
forstår og kan utnytte informasjonsoperasjoner og 
strategisk kommunikasjon som en integrert del 
av egne operasjoner og i en fellesoperativ ramme.

Hæren er aktivt involvert i forskningsmiljøer og 
militærindustrien for å sørge for et enklere grense-
snitt mellom teknologi og bruker. Samtidig følger 
utviklingsmiljøene i Hæren aktivt med på utvikling 
av teknologi som styrker vår kapasitet innen alle 
basisfunksjoner.

Hæren bør fortsette å integrerer moderne teknologi 
i alle ledd, fra soldat og plattform og kommandoinstal-
lasjoner. Særlig bør det tilstrebes gjennomgripende 
integrasjon mellom sensorer, tapspåførere og beslut-
ningstakere i hele den operative organisasjonen. Fordi 
Hæren vår er liten bør den være kvalitativt i høyeste 
klasse, både innen teknologi, teknologianvendelse, 
teknologiintegrasjon og menneskelig kompetanse. 
Fremtidens soldater er gjennomdigitaliserte og har 
høy teknologiforståelse. De er komfortable med å 
operere i nettverk og opplever den virtuelle verden 
som like virkelig som den fysiske. Dette vil utfordre 
Hæren, men også gi muligheter for utvikling.

Det er behov for en kompetansestruktur som 
i tillegg til å reflektere samfunnets mangfold og 
holdninger, også reflekterer landmaktens egenart. 
Det er spesielt viktig at utdanning av ledere skjer i 
rammen av landmakten, for å ivareta landdomen-
ets behov. Dette betyr ikke at fremtidens ledere i 
landdomenet ikke bør eksponeres tidlig for felles-
operativt samvirke, men at det fortsatt bør komme 
som en funksjon av dybdeforståelse i eget domene.

Hæren er en attraktiv arbeidsplass som tiltrek-
ker seg de beste, både til førstegangstjeneste og 
verving. Norske hærstyrker er godt tilpasset våre 
nære allierte, både innen teknologi, kompetanse, 
organisering og operative konsepter. Derfor er 
Hæren en viktig brikke i det nasjonale terskelfor-
svaret og en ettertraktet samarbeidspartner i det 
internasjonale samfunnet.

LANDMAKTENS TIDLØSE 
KARAKTERER:

NÆRHET: til befolkning, 
operasjonsområde, infra-
struktur, og andre verdier 
som skal beskyttes.

AVGJØRELSE: gjennom 
evnen til å slå en fiende 
på land, ta og holde lende 
og å legge til rette for 
sivil bistand og gjen-
oppbygning.

VARIGHET: med tilstede-
værelse av landstyrker 
oppstår det ikke makt-
vakuum og rom for alter-
native maktstrukturer 
i operasjonsområdet. 
Få, om noen, konflikter 
i moderne tid har latt 
seg løse uten bruk av 
tilstrekkelig landmakt. 

Dette gjaldt under 
Pelleopneserkrigen for 
3500 år siden, det gjaldt 
under den 2. verdenskrig,
det gjelder i dag og det 
vil fortsatt være gyldig 
om 100 år.

En robust og tilgjengelig 
landmakt kan ikke byttes 
ut med missilteknologi og 
datamaskiner.
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En evne til gjennomgripende 
operasjoner vil gi Hæren en 
fordel i det operative miljøet 
som kan forventes i tiden 
etter 2035.
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