
Mot et 5. generasjons luftforsvar 
– som gir full utnyttelse av nye kampfly
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Forsvaret og Luftforsvaret innfaser de neste 10-årene 
nye kapasiteter. F-35 er én av disse, og represen-
terer et teknologisk «generasjonsskifte». Kampfly-
våpenet vil være den enkeltkapasiteten med størst 
innvirkning på forsvars- og operasjonskonsepter, 
samt innretning knyttet til planlegging, ledelse og 
gjennomføring av fellesoperasjoner. 

Luftmaktshjulet fremstiller luftmaktens kapabili-
teters bidrag til fellesoperasjoner. Luftforsvarets 
strukturelementer har kapasiteter innen kontraluft, 
bekjempelse, luftmobilitet og ISR. Kommando og 
kontroll, samt styring og myndighetsutøvelse, er 
funda mentale aspekter ved utøvelse og videreutvik-
ling av luftmakten.

Robust operativ støtte tilpasset operasjonsmønsteret 
utgjør en integrert og gjensidig avhengig del av de 
andre luftmaktskapabilitetene.

Som en konsekvens av at vi anskaffer og innfaser 
F-35, må vi skape et «5. generasjons luftforsvar» for 
å få mest mulig operativ evne ut av kampflyvåpenet 
og alle ledelseselementer, kapasiteter og systemer 
som skal samarbeide med F-35. Det vi definerer 
som et 5. generasjons luftforsvar for Norge, er et 
luft forsvar som effektivt kan gi full utnyttelse av 
potensialet ved F-35.

Luftkontroll er Luftforsvarets viktigste leveranse 
og en effekt av kontraluft1. Luftkontroll beskrives i 
denne «Del 1» av «Mot et 5. generasjons luftforsvar 
– som gir full utnyttelse av nye kampfly». Hensikten 
er å gi Luftforsvarets og Forsvarets personell, samt 
allmennheten, en overordnet og ugradert  
beskriv     els e av hva som kreves av Luftforsvarets  
luftkontrollsystem2 for at potensialet i F-35 skal  
kunne utnyttes så godt som mulig. 
Gjennom sin evne til ISR og bekjempelse, er F-35 
avgjørende for vår evne til å skape luftromskontroll 

ved å være vår viktigste 
fellesoperative styrkemulti-
plikator. Ettersom kampfly-
anskaffelsen er den største 
investeringen som gjen-
nomføres i fastlands-Norge, 
er det viktig å beskrive og 
bekjentgjøre hvilken endring og forbedring dette 
innebærer for Norges militære operative evne. 

Dette dokumentet gir retning for arbeidet med å 
utvikle et luftforsvar som gir full utnyttelse av våre 
nye kampfly. Samtidig er det viktig å presisere at 
dokumentet ikke omtaler hele Luftforsvaret. Utover 
pilarene i luftkontrollsystemet, er Luftforsvaret 
og Forsvaret avhengige av kapasiteter som ikke 
er direkte berørt her. Dette omfatter blant annet 
maritime patruljefly, taktiske transportfly, Rednings-
tjenesten, samt kapasiteter som direkte støtter de 
andre forsvarsgrenene som maritime- og taktiske 
transporthelikoptre. Luftforsvaret er avhengig av et 
samspill med de andre forsvarsgrenene, og selv om 
de kapasitetene som direkte støtter andre ikke er 
spesielt omtalt i dette dokumentet, er de viktige for 
oss i vårt fremtidige luftforsvar, og vil utvikles videre 
i tett samarbeid med støttede styrkesjefer.

I «Del 2» blir utviklingen beskrevet mer detaljert og 
på et gradert nivå.

Luftforsvaret setter stor pris på engasjement rundt 
vårt arbeid med å utvikle et 5. generasjons luft-
forsvar, og vi imøteser med glede innspill og kom-
mentarer i fortsettelsen. 

God fornøyelse!

Tonje Skinnarland
Generalmajor
Sjef Luftforsvaret
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1 Kontraluft er en evne til å sikre handlefrihet i lufta for egne styrker og nekte en motstander det samme. Kontraluft er den fremste av luft-
maktens kjerneroller, fordi utøvelsen av de tre andre kjernerollene (ISR, bekjempelse og luftmobilitet) forutsetter at man har eller kan oppnå 
handlefrihet i lufta. Forsvarets doktrine for luftoperasjoner beskriver dette utførlig (FDL s. 53–57).
2 Luftkontrollsystemet skal ha evne til oppnå/etablere luftkontroll, drive kontraluftoperasjoner og bakke- og fartøybasert luftvern, og består av 
flg. kapasiteter: Kommando og kontroll, kontroll og varsling, kampfly, luftvern og baseforsvar.
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Norge er en småstat med en liten befolkning, lang-
strakt med et stort geografisk interesse område, rikt 
på naturressurser og med felles grense til en global 
stormakt, Russland. Dette har formet Norges geo-
politiske utsyn og strategiske kontekst over tid. Siden  
2. verdenskrig har de lange linjene i norsk utenriks- 
og sikkerhetspolitikk vært relativt konstante. Disse 
har omfattet en «idealpolitisk linje» med fokus på at 
en liten stat på den globale scenen ønsker og er tjent 
med en FN-ledet verdensorden tuftet på internasjo-
nalt aksepterte normer, sedvane og rettsprinsipper. 
Parallelt har Norge søkt en mer «realpolitisk linje» 
hvor medlemskap i NATO og et sterkt bilateralt  
forhold til USA har stått sentralt for å sikre egen  
suverenitet. Begge tilnærminger har sitt utgangs-
punkt i at Norge ikke har ressurser til å forsvare seg 
alene mot en global stormakt som Russland.

Som det framgår av langtidsplanen for Forsvaret, 
betraktes ikke Russland som en trussel mot Norge. 
Norge har et avklart forhold til Russland.  Russland 
– som Norge – ønsker at regionen forblir stabil 
og fredelig.  For militære planleggere er det like 
fullt nødvendig å ta utgangspunkt i at Norge er en 
militær småstat som grenser til en militær stormakt, 
og utfordringene dette kan gi. Norske nærområder 
vil kunne bli påvirket direkte hvis Russland opplever 
økt spenning andre steder. Sett fra et militærfaglig 
ståsted er det flere utviklingstrekk i Russland som 
er utfordrende for Luftforsvaret. Dette er særlig 
satsingen på moderne luftvernsystemer, utviklingen 
av langtrekkende presisjonsvåpen, og satsingen på 
stående styrker som kan settes inn på kort varsel 
over store avstander. 

Rett over grensen har Russland et strategisk tyngde-
punkt med mye av sin nukleære andreslagsevne.  
Dette har ikke bare stor interesse for Norge, men 
også for vår viktigste allierte, USA. Som påpekt i  
«Et felles løft»: ´[USA er] opptatt av den strategiske 
betydningen av de europeiske nordområdene. 
Hovedgrunnen er behovet for å følge med i utviklin-

gen og bruken av russiske militære styrker, spesielt 
de strategiske kjernevåpnene og andre marine-
styrker som kan true USA. Den norske etterretnings-
tjenesten følger denne aktiviteten på nært hold’.2   
For Luftforsvaret innebærer dette at evnen til å over-
våke, detektere, følge og rapportere russiske ubåter 
(P3 Orion i dag – P8 Poseidon i fremtiden)3  er av stor 
strategisk interesse for Norge, USA og NATO. I en gitt 
situasjon kan Russland søke å sikre dette tyngde-
punktet ved å utvide forsvarsområdet for å aktivere 
et bastionforsvar, slik bl.a. ekspertgruppen for For-
svaret har påpekt. En aktivering av bastionforsvaret 
vil kunne utfordre norsk og alliert operasjonsfrihet i 
Nord-Atlanteren. Ved hjelp av ulike våpensystemer 
vil mange  militære kapasiteter i praksis kunne 
nektes adgang til luftrommet og sjøområdene. 
Egne bakkestyrker i området vil være svært sårbare. 
Videre kan sjøveisforbindelsen mellom Europa og 
USA utfordres. Passasjene ved Grønland, Island, og 
Storbritannia (GIUK) vil da være et strategisk viktig 
område.

Aktiviseres bastionsforsvaret, vil det kunne se om lag 
slik ut:
 

1 BAKGRUNN –  STRATEGISK KONTEKST

2 Forsvarsdepartementet (2015) Et felles løft. Ekspertgruppen for Forsvaret av Norge, s.41.
3 P-3 og P-8 er maritime overvåknings- og patruljefly (MPA)

BASTIONEN

BASTIONFORSVARET

Storbritannia

Norge

Sverige

Finland

Russland

Island

Estland

Figur 1 – Bastionsforsvaret. Hentet fra «Et felles løft».
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Sørøst for Norge har Russland også et strategisk 
tyngdepunkt i Kaliningrad med kapasiteter som kan 
utfordre NATO og som har betydning for Norge.  

Norges nærhet til viktige områder er illustrert i  
figur 2 under.
 
Med hav- og landområder er Norges interesseområ-
der formidable. For en liten nasjon med begrenset 
militær kapasitet, gjør dette det utfordrende å  
kunne være på riktig sted med relevant militær  
kapasitet til rett tid. Det er derfor nødvendig å ha 

militære kapasiteter som kan reagere raskt, forflytte 
seg med stor hastighet, som kan gi situasjons-
oversikt og gi militær effekt der det trengs, når det 
trengs. I denne sammenhengen har kampfly egen-
skaper som i utgangspunktet er nokså ideelle for 
Norge. Det forutsetter imidlertid at ikke kampflyene 
uten videre kan nektes adgang til luftrommet, for 
eksempel ved hjelp av moderne luftvernsystemer. 
For 4. generasjons kampfly som F-16, er dette en 
stor utfordring. For å kunne operere i luftrom som er 
beskyttet av moderne luftvernsystemer, er det  
behov for 5. generasjons kampfly med lav signatur, 

avanserte sensorer og langtrekkende presisjons-
våpen. Det er også nødvendig med et tilstrekkelig 
antall fly for å kunne utføre de mest krevende 
oppgavene. 

Norge har planlagt å anskaffe inntil 52 stk.  
5. generasjons kampfly av typen F-35 for å bidra 
til et relevant forsvar. F-35 har lav radarsignatur, 
integrerte sensorer og våpen som gjør det mulig 
å bekjempe godt beskyttede mål. Dette er en av 
de få eksisterende kapasitetene som har evne til 
å operer e effektivt under trussel fra nektelses-
kapasiteter, og kampflyene representerer derfor en 
viktig kapasitet for Norge. Vi kan ikke lenger enkelt 
nektes å operere i vårt eget luftrom og våre egne 
sjøområder.  F-35 har også stor offensiv kapasitet 
og kan ta ut høyverdige mål  både på land, på 
overflaten og i luften. Dette forandrer den militære 
dynamikken fundamentalt, og gjør F-35 til en av 
Forsvarets viktigste strategiske ressurser. Så lenge 
F-35 er operativ, vil det medføre høy militær risiko å 
krenke Norges suverenitet.
 
Begrepet «5. generasjons luftforsvar» brukes på 
ulike måter i forskjellige land.  Begrepet «genera-
sjon» i denne sammenhengen, stammer opprinne-
lig fra klassifisering av jagerfly, en klassifisering som 
indikerer hvilke egenskaper og hvor teknologisk 
avansert ulike «generasjoner» kampfly er. 

En ny generasjon oppstår når teknologisk utvikling 
og egenskaper ikke lenger kan inkorporeres i  
eksisterende, men må utvikles helhetlig og inte-
grere s i et nytt kampfly. F-16 er et eksempel på et  
4. generasjons kampfly med den teknologien  
og de egenskap ene dette medfører. F-35 represen-
terer den nyeste generasjonen kampfly – et  
«5. generasjons kampfly» på grunn av lav signatur 
og avanserte integrerte sensorer. Når vi snakker om 
et 5. generasjons luftforsvar, må imidlertid begrepet 
forstås på en litt annen måte. I noen sammenhenger 
brukes begrepet nærmest som et synonym til et 
«moderne luftforsvar». Luftforsvaret har imidlertid 
valgt en tilnærming som er mer konkret. Dette har 
sammenheng med at vi med anskaffelsen av F-35 

får et kampflysystem som både representerer en 
stor kapasitetsøkning, men også mange utfordrin-
ger. Vi vil ikke kunne utnytte potensialet i F-35 bare 
ved å bytte ut F-16 med F-35. Spissformulert kan en 
si at det er avgjørende at mennesker, organisasjon, 
konsepter og kompetanse hever seg slik at denne 
teknologiens mulighetsrom utnyttes fullt ut – ikke 
at teknologien må senke seg ned til organisasjon, 
konsepter og kompetanse som var tilpasset forrige 
generasjons teknologi. Dette vil være en omfat-
tende og langsiktig prosess. Det vil imidlertid også 
være behov for tiltak på kortere sikt. Det er en 
kjensgjerning at effektiv utnyttelse av F-35 krever 
betydelige tilpasninger i Luftforsvarets struktur. 
Særlig gjelder dette innen det som kalles luftkon-
trollsystemet og som representerer Luftforsvarets 
kjernevirksomhet i alle konfliktnivå. Ut over selve 
kampflyene og logistikken disse krever, omfatter 
dette: 
 Basene som flyene trenger for å operere
 Baseforsvaret som skal beskytte den operative 

evnen 
 Luftvernet som skal beskytte mot luftangrep
 Luftkommando- og kontrollsystemet (LKK) som 

overvåker luftrommet og som planlegger, leder 
og gjennomfører luftoperasjoner

For å gi retning for det videre arbeidet, ser Luft-
forsvaret seg tjent med å definere begrepet  
«5. generasjons luftforsvar». Det vi definerer som et 
5. generasjons luftforsvar for Norge, er et luftforsvar 
som effektivt kan utnytte potensialet i F-35. Ambi-
sjonen er å ha foretatt de endringene som trengs, 
slik at F-35 kan utnyttes så optimalt som mulig når 
den er på plass og fullt operativ i 2025.

Hensikten med dette dokumentet blir således å 
beskrive på overordnet og ugradert nivå hva som 
kreves av Luftforsvarets luftkontrollsystem for at  
potensialet i F-35 skal kunne utnyttes så effektivt 
som mulig innen kjernekapasitetene kontraluft, ISR 
og bekjempelse. Av hensyn til graderingsnivå vil 
derfor ikke konkrete mangler og kapabilitetsgap  
beskrives. Dette beskrives i et eget gradert  
dokument. 

Figur 2 - Norges nærhet til strategisk viktige områder i 
nord, vest og sørøst. 
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2 LUFTFORSVARETS LUFTKONTROLLSYSTEM

2.1 Kampfly
5. generasjons kampflyet F-35 har vesentlig flere  
og kvalitetsmessig bedre kapasiteter enn F-16, og 
dette har betydelige implikasjoner på hvordan et  
5. generasjons luftforsvar skal innrettes. Nedenfor er 
en grov oversikt over endringene i kampflyvåpenets 
evner og kapasiteter:

Teknologien er en avgjørende driver for ny kamp-
flykapasitet og benevnelsen 5. generasjon. F-35 
kjennetegnes ved hovedsakelig to betydelige 
teknologisprang: 
	Lavsignatur (stealth) – avansert geometrisk 

form og materialteknologi gjør flyet vanskelig å 

oppdage og følge med radar og andre sensorer. 
Elektronisk signatur kontrolleres ved kontrollert 
bruk av kommunikasjonsmidler og generell 
Emission Control (EMCON).

  Situasjonsforståelse – betydelig forbedret sensor-
kapasitet som er godt integrert og fusjonert 
gjør at pilotene har betydelig bedret situasjons-
oversikt. En tydelig spissing mot å bruke hele 
sensorsuiten integrert gjennom funksjonsstøtte 
til å oppdage, identifisere og ev. engasjere mål, 
frigjør piloten til å fatte beslutninger mer enn å 
være sensoroperatør. Dette gir informasjonsover-
legenhet.

KONTRALUFT:

Offensive kontraluftoperasjoner – OCA (SWP, ESC, SEAD)

 Sweep (SWP)

 Escort (ESC)

 Suppression of Enemy Air Defence (SEAD)

Defensive kontraluftoperasjoner – DCA (CAP, INT)

 Combat Air Patrol (CAP)

 Intercept (INT)

ANTIOVERFLATE:

 Interdiktoperasjoner – AI  (Air Interdict)

 Nærstøtte/nærstøtte i urbane strøk – CAS / Urban CAS

 Ødeleggelse av fiendtlig luftvern – DEAD

 Maritime operasjoner (åpent hav og kystforhold) – ASUW

LUFTSTØTTE:

 Avskjæring – Air Policing

 Væpnet rekognosering – Armed Recce

 Elektronisk krigføring – EW (ESM, EA, SEAD)

 Støtte til søk og redning i krig – CSAR

 Skadevurdering – BDA/BDI

 Overvåkning – ISR (Surveillance)

STRATEGISKE OPERASJONER:

 Effekt mot fiendens strategisk tyngdepunkt

Nettverksfunksjonalitet gjør det mulig å bygge opp 
og dele situasjonsforståelse mellom fly og integrere 
informasjon fra andre kilder. Videre er det mulig å 
drive dynamisk targeting autonomt, ettersom kom-
binasjonen av lav synlighet og avanserte sensorer i 
prinsippet gjør det mulig å gjennomføre hele Find 
Fix Track Target Engage Assess-kjeden (F2T2EA) uten 
assistanse utenfra.

Hva som definerer et 5. generasjons kampfly er det 
mange meninger om. Tidlig i etableringen av  
begrepet var det mye fokus på fysisk ytelse. Dette 
skyldes trolig at det var F-22 som var det første 
kampflyet som ble betegnet som «fullblods»  
5. generasjon.  F-22 er et fly hvor yteevne, skyve-
kraft, thrust vectoring og stor operasjonshøyde var 
sentrale parametere i utviklingen av det. Med F-35 
endret dette seg noe, og begrepet 5. generasjon fikk 
nytt innhold. Der hvor F-22 skulle nedkjempe mot-
standere (primært i luft-til-luft-arenaen) gjennom å 
fly fortere, høyere og med overlegen manøvrerings-
evne, har F-35 skiftet fokus inn i det «kognitive  
domenet». F-35 skal nedkjempe motstandere i  
luften, på bakken og på sjøen gjennom overlegen-
het i informasjons- og det kognitive domenet. Gjen-
nom avanserte elektroniske krigføringssystemer 
(EK) sammen med Low Observability-design (LO/
Stealth) reduseres  motstanderens evne til å  
etablere situasjonsoversikt.

Samtidig som F-35 har iboende egenskaper som  
reduserer motstanderens evne til etablere Situatio-
nal Awareness (SA), så forsterkes egen evne til å  
skape høyoppløselig, delt SA i sanntid gjennom 
Sensor Fusion eller sensor-integrasjon. Integrerte 
sensorer handler i all enkelhet om at maskinen selv 
setter sammen informasjon fra alle sensorer til et 
ferdig behandlet bilde som presenteres operatøren. 
I 4. generasjons flymaskiner lever sensorene «hver 
for seg» og det er opp til operatøren å sette informa-
sjonen sammen til et helhetlig beslutningsgrunnlag. 
Samtidig er 4. generasjons sensorer av dårligere 
kvalitet, hvilket gir mindre presisjon i tid og rom, 

men også i oppløselighet med hensyn til identifi-
kasjon og grunnlagsdata. Dette reduserer beslut-
ningstempoet i tillegg til at beslutningsgrunnlaget 
blir dårligere i kvalitet.

For å dra full nytte av integrerte sensorer, er det sen-
tralt å dele informasjon med de som trenger den. 
Hvem som trenger informasjonen og når, er et viktig 
ledd i etableringen av et 5. generasjons luftforsvar. 
Det må etableres hensiktsmessige K2- og informa-
sjonsdelingsstrukturer som knytter aktører sammen 
og som definerer hvilken informasjon som skal hvor. 
Mangel på informasjon kan sidestilles med for mye 
informasjon. Luftforsvaret og Forsvaret er ikke tjent 
med noen av delene. F-35 kommer med en iboende 
fremragende evne til å dele såkalt mission essential 
data internt mellom F-35-plattformer. For deling  
ut over dette, er Link-16 en meget relevant bærer. 
L-16 har en gitt båndbredde og evne til å transpor-
tere data. L-16 blir derfor en premissleverandør for 
krav, beskrivelser og konsepter for hvilken informa-
sjon som skal til hvem og når. Luftforsvaret og For-
svaret for øvrig må etablere hensiktsmessige K2- og 
nettverksstrukturer for å utnytte potensialet i F-35.

For å sikre at kampflyet er i stand til å benytte seg 
av alle data som sensorene samler inn, er det kritisk 
med god etterretning og gode referansebibliotek. 
Således stiller 5. generasjons plattformer større krav 
til innsamling, etterretning og etterbehandling av 
informasjon innsamlet av egne og andres platt-
former.
 
Lavobservabilitet (LO) og sensor- og systemintegra-
sjon representerer endringer som rettferdiggjør å 
definere F-35 som en ny generasjon kampfly. Et  
5. generasjons fly med tilhørende våpen og et 
luftkontrollsystem som understøtter dette, gir et 
5. generasjons luftforsvar med en militær evne til 
å håndtere Anti Access – Area Denial-scenarioer 
(A2AD). Dette vil representere et skifte både på det 
taktiske, operasjonelle og strategiske nivået, eksem-
pelvis på vår terskel- og avskrekkingstenkning.

Potensiale F-35 
2025 +

Endringer i kampflyvåpenets oppdragsportefølje 
ifm. innfasing av F-35 F-16 2017

Figur 3 – Endringer i målbildet for kampflyvåpenet.
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Basestrukturen utnytter landets geografi på en 
måte som gjør F-35 relevant i viktige områder. 

Den effektive rekkevidden til F-35 vil være  
situasjonsavhengig. Sensor- og våpenrekke-
vidde kommer i tillegg til det som framgår av 
figuren.

Innenfor effektiv rekkevidde kan F-35 selv finne, 
identifisere og bekjempe høyverdige mål i luf-
ten, på bakken eller overflaten, selv om målene 
er beskyttet av luftvern og kampfly.  

Figuren er basert på åpne kilder og er kun ment 
som illustrasjon. Figuren hensyntar bl.a. ikke 
kartprojeksjonen og gir ikke et presist bilde. 

Evenes

Ørland

Rygge

En viktig forutsetning for å kunne utnytte poten-
sialet i F-35, er kapasiteten til å stille stridsklare fly 
for gjennomføring av oppdrag. Dette stiller store 
krav til vedlikeholdskapasitet, tilgang til drivstoff, 
reservedeler til flyet, våpen og ammunisjon. Vi må 
legge til rette for en tilstrekkelig dimensjonering av 
logistikk- og støttefunksjoner som gir god balanse 
mellom ambisjonsnivå, operativt potensiale og 
logistisk kapasitet. Understøttelsen av F-35 må 
innrettes slik at den gir oss gripbare, deployerbare 
og kombattante styrker.

2.2 Basene
Luftforsvarets aktivitet skal konsentreres på baser 
med høy stridsverdi og med en geografisk forde-
ling som gjør at hele fastlandet og det meste av 
hav områdene kan dekkes med kampfly. Hoved-
prinsippet er at basene som driftes i fred også skal 
ha en viktig rolle i strid. Tyngdepunktene i flysta-
sjonsstrukturen vil være: 
 Evenes i Nord-Norge
 Ørland i Midt-Norge
 Rygge i Sør-Norge

Sørreisa er hovedbasen for kontroll og varsling 
(K&V). Værnes vil være base for Luftforsvarets utdan-
ningssenter. 
Basestrukturen utnytter landets beskaffenhet på 
en måte som gir strategiske fordeler. Fra disse 
basene vil Norge kunne være en relevant regional 
aktør med evne til å kunne operere 5. generasjons 
kampfly i viktige deler av Nord-Europa fra egne 
baser, uten full avhengighet av luft-til-luft-tanking. 
Basestrukturen gir dybde og fleksibilitet til å kunne 
møte et bredt spekter av handlemåter og scenarioer 
over hele konfliktskalaen. Luftforsvarets konsentra-
sjon om og planer for Evenes, Ørland og Rygge er 
for forsvarsgrenens egen virksomhet. Det vil fortsatt 
være behov for andre baser i forbindelse med 
allierte forsterkningsplaner. Her har bl.a. Værnes en 
viktig rolle.

Operasjonsradiusen til F-35 fra Evenes, Ørland og 
Rygge er illustrert i figur 4 under.

Som det framgår av figuren, vil Evenes ha stor be-
tydning for evnen til å operere effektivt i nordområ-

dene, mens Rygge har tilsvarende betydning i sør. 
Ørland gir en god utgangsgruppering med mulig-
het til å reagere raskt med noe kapasitet i det meste 
av landet, samtidig som det kan føres fram kampfly 
til mer hensiktsmessige operasjonsbaser ved behov. 
Et alternativ til en slik basestruktur kunne i teorien 
være en robust tankflykapasitet. For et lite luftfor-
svar som vårt, har det imidlertid vært vurdert som 
lite realistisk og hensiktsmessig mht. sårbarhet, 
kapasitets- og kostnadshensyn som en ren nasjonal 
ressurs. Norge har valgt å bidra til lufttankingskapa-
sitet i en alliert ramme.

En basestruktur som sikrer tilstedeværelse i hele 
landet, er vurdert å gi vesentlig mer kapasitet og 
beskyttelse. Ved Evenes, Ørland og Rygge er det 
ønskelig å samle stabs- og ledelsesfunksjoner for å 
utnytte kapasiteten best mulig, og for at personellet 
lettere kan kvalifiseres for å inngå i styrkestrukturen. 
Det er en målsetting at alle militært ansatte kan 
utnyttes effektivt i styrkestrukturen på kort varsel. 

Evenes etableres som en kampbase med organisk 
luftvern og baseforsvar, med sikring og beskyttelse 
for alle konfliktnivå. Her etableres 133 luftving med 
ansvar for maritime patruljefly (MPA), fregattheli-
kopter, kystvakthelikopter, luftvern og baseforsvar.  
Vi samler da de maritime kompetanseområdene i 
Luftforsvaret underlagt felles ledelse. Dette gir et 
enklere grensesnitt til både Sjøforsvaret, E-tjenesten 
og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Evenes 
vil være vertsbase for kampfly og Quick Reaction 
Alert detasjement (QRA) fra 132 LV på Ørland. 

Ørland flystasjon videreutvikles som kampbase med 
organisk luftvern og baseforsvar med høy sikring og 
beskyttelse for alle konfliktnivå. Samlingen av fag-
miljø på Ørland gir grunnlag for faglig utvikling og 
utøvelse av fagansvar innen både kampfly, luftvern 
og baseforsvar. Luftvernbataljonen på Ørland vil ha 
koordinerende myndighet for alt luftvern i Luftfor-
svaret for å sikre effektiv utnyttelse av tilgjengelig 
materiell og personell.  

Rygge etableres som en kampbase med mulighet 
for baseforsvar, sikring og beskyttelse for alle kon-
fliktnivåer. Her etableres 134 luftving med ansvar for 
taktiske transporthelikoptre til støtte for Forsvarets 
spesialstyrker (FS) og politiet. Taktiske transportfly 
på Gardermoen underlegges 134 luftving, og på sikt 
legges også Redningstjenesten inn under denne 
luftvingen. Kompetansemiljøer som støtter FS er 
da underlagt en felles ledelse. Rygge vil også ha en 
viktig rolle for allierte forsterkninger.

F-35 har egenskaper som vil påvirke en motstanders 
handlingsrom og sannsynlige handlemåter.  Dette 
gjør kampflybasene til særlig utsatte mål.  Betyd-
ningen av F-35 gjør samtidig at basene blir tyngde-
punkter i forsvaret av Norge. Dette stiller store krav 
til effektivt baseforsvar og luftvern.

Kampbasene må beskyttes både mot bakkeangrep, 
luftangrep og elektroniske angrep. 

Infrastrukturen på kampbasene må innrettes og  
utnyttes slik at våpen som trenger gjennom 
forsvars tiltakene gjør minst mulig skade. Robust-
het, redundans og mulighet for tilstrekkelig intern 
spredning er da avgjørende. Basen må også ha 
kapasitet til å utbedre eventuelle skader, slik at 
sortie produksjonen i minst mulig grad reduseres. 

Personellet som jobber på basene må ha gode mili-
tære enkeltmannsferdigheter og være fysisk skikket. 
Sivilt personell skal skjermes mot aktuelle våpen-
virkninger og bør så langt som mulig evakueres i 
krise eller væpnet konflikt. 

Innenfor de aktuelle strukturelementenes klartid, 
skal kampbasene kunne beskyttes mot militære 
angrep over land, luft, sjø, og i cyberdomenet. Dette 
stiller krav til robuste og redundante løsninger 
for K2IS. Det stiller også krav til å kunne beskytte 
skjermingsverdig informasjon med nødvendig 
sikkerhetsnivå. 

Figur 4 - Operasjonsradius fra Evenes, Ørland og Rygge.
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På de høyeste konfliktnivåene skal kampbasene 
organiseres som kampavdelinger med enhetlig 
ledelse. Alle funksjoner som er nødvendige for å 
løse kampbasens oppdrag skal kommandomessig 
underlegges stasjonssjefen, selv om de til daglig 
kan være underlagt ulike avdelinger i og utenfor 
Forsvaret. 

Stasjonssjefen er operativ sjef for flystasjonen og er 
i denne egenskapen underlagt høyere taktisk ledel-
sesnivå. Han eller hun får sine operative oppdrag 
fra nasjonalt luftoperasjonssenter (NAOC) eller en 
alliert Combined Air Operation Centre (CAOC). For 
å kunne løse krigsoppdrag med militære fly, kreves 
det normalt et samvirke mellom logistikk, flyplass-
drift, baseforsvar, luftvern, støttefunksjoner og 
flyoperative enheter. Det er bare stasjonssjefen som 
har direkte ordremyndighet over alle de avdelinge-
ne som må samvirke for å løse oppdragene. Det er 
derfor stasjonssjefen som er ansvarlig for at oppdra-
gene løses. Der det er hensiktsmessig for å spare tid, 
kan imidlertid NAOC/CAOC og K&V-stasjon (ARS) 
ha direkte kommunikasjon med stasjonssjefens 
underlagte avdelinger. 

Stasjonssjefen skal kunne lede operasjonene internt 
på kampbasen 24/7 innenfor gjeldende klartider for 
de aktuelle strukturelementene. Ledelsen skal ut-
øves fra stasjonens Combat Operation Centre (COC). 
På grunn av begrenset redundans og framveksten 
av langtrekkende presisjonsvåpen, skal COC så 
langt som mulig etableres i fulltreffsikkert anlegg. 
Det vurderes også tekniske løsninger som gjør at 
Evenes, Ørland og Rygge kan overta for hverandre. 
COC skal være i daglig drift for å sikre korte reak-
sjonstider og at alle nødvendige systemer fungerer 
til enhver tid. 

Hovedfunksjonen til stasjonssjefens COC er å bistå 
sjefen med å planlegge, lede, koordinere og kontrol-
lere den virksomheten som er nødvendig for å:
	Løse oppdrag
	Beskytte basen

Ordre og informasjon fra COC skal nå helt ut til den 
enkelte mann på flystasjonen. En oppsatt kamp-
base vil kunne ha ansvar for rundt 2000 personer. 
Normalt vil en derfor være avhengig av å følge 
kommandokjeden som går via underliggende 
kommandoplasser på skvadrons- og avdelingsnivå, 
samt områdekommandoplasser som har ansvar i 
sine teiger. Visse typer tidskritisk informasjon skal 
imidlertid kunne nå alle direkte. Dette gjelder særlig 
alarmer ved ulike typer hendelser og angrep.

Kampbasens operasjonsområde avgrenses ikke 
av stasjonsgjerdet. Mange kritiske funksjoner vil 
typisk være lokalisert på utsiden, som for eksempel 
drivstoff, ammunisjon, samband og navigasjons-
hjelpemidler. Luftvernet vil også i hovedsak være 
utgruppert utenfor stasjonsgjerdet. Det er også 
behov for kontroll på store områder utenfor selve 
stasjonsgjerdet for å kunne beskytte flystasjonen  
effektivt. Det vil derfor være høy aktivitet og mye 
trafikk i operasjonsområdet. Normalt vil Heime-
vernet operere i det samme området. For å kunne 
utnytte de samlede ressursene effektivt, og for å 
unngå at ulike styrker hindrer eller skyter på hver-
andre, er det behov for å koordinere virksomheten 
og opprettholde et felles situasjonsbilde. Stasjons-
sjefen vil da være ansvarlig for å beskytte sin base 
og koordinere virksomheten i basens operasjons-
område. For å ivareta dette skal normalt andre egne 
styrker, som HV, være representert i COC. 

Nasjonale høyintensitetsoperasjoner vil være svært 
krevende for Luftforsvaret. Skarpe operasjoner vil 
kunne pågå 24/7 over lang tid. Dette vil kreve mye 
høyere bemanning enn det fredstidsoperasjoner 
krever, selv om operasjonene begrenses til et fåtall 
baser. Det er særlig logistikk, baseforsvar og støtte-
funksjoner som må forsterkes. Et effektivt nasjonalt 
forsterkningsregime vil derfor langt på vei utgjøre 
forskjellen på et luftforsvar som kan virke i krig og 
et som ikke gjør det. HV er også en viktig ressurs 
i forsvaret av Luftforsvarets baser. HV har også et 
velfungerende system for forvaltning, trening, 

øving og innkalling av forsterkningsstyrker, som gir 
god kvalitet, tilgjengelighet og reaksjonsevne på 
styrkene. 

Det er svært krevende å sikre og beskytte Luftfor-
svarets baser mot moderne trusler i alle konfliktnivå. 
Stor geografisk spredning av begrensede ressurser 
mht. luftvern, sensorer, baseforsvar og logistikk, kan 
gi dårligere beskyttede baser og reduserte leve-
ranser. Moderne våpen gjør det mer kosteffektivt å 
konsentrere forsvarstiltakene og logistikkressursene. 
Kraftsamlingen rundt et mindre antall baser som 
skal sikres og beskyttes i alle konfliktnivå, er derfor 
viktig både av økonomiske og operative hensyn. 
Dette forhindrer ikke at en ved lavere trusselnivå, 
kan benytte et bredt spekter av baser, også sivile 
flyplasser, ved behov. Med alliert støtte kan det 
også etableres beskyttede baser ut over det som er 
beskrevet her. 

En basestruktur som skissert i dette kapittelet gjør 
det mulig å utnytte potensialet i F-35  på en effektiv 
måte, og vil kunne anses som en 5. generasjons 
basestruktur. 

2.3 Luftkommando og -kontroll
Nasjonalt består LKK-systemet av en NAOC, en 
K&V-stasjon og en redundanskapasitet (ARE) med 
en flyttbar taktisk kontrollenhet (TACS). LKK-
systemet er i dag innrettet for å kunne planlegge, 
lede og gjennomføre luftoperasjoner med dagens 
kapasiteter, samt gi basisdekning i luftrommet med 
et gjenkjent luftbilde og for å kunne drive taktisk 
kontroll av luftoperasjoner inkludert kampfly og 
luftvern. I et 5. generasjons luftforsvar vil målbil-
det endre seg som en følge av innfasingen av nytt 
kampflysystem og endret trusselbilde.

F-35 har vesentlig flere og kvalitetsmessig bedre 
kapasiteter enn F-16 (se figur 3), og det har vesent-
lige implikasjoner på hvordan K2-systemet skal 
innrettes. Som en følge av at dette må målbildet 
innenfor luft K2 endres til å ha en tilstrekkelig evne 
til å planlegge, lede og gjennomføre Suppression of 
Enemy Air Defence- (SEAD) og Destruction of  
Enemy Air Defence- (DEAD)operasjoner, anti-over-
flateoperasjoner, elektronisk krigføring (EW), skade-
vurdering, etterretning, overvåkning og rekogno-
sering (ISR) og påføre skade på fienden gjennom å 
ramme strategiske tyngdepunkt.

Figur 5 - Luftmaktshjulet.
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Med utgangspunkt i luftmaktshjulet, må målbildet 
innenfor Luft K2 konkret utvikles mht. kommando 
og kontroll, ISR, bekjempelse, kontraluft og  
operativ støtte.

NAOC vil gjennom sin samlokalisering med FOH 
være sentral i utnyttelsen av F-35 fellesoperativt. 
NAOC skal delta og påvirke i de fellesoperative 
prosessene som bidrar til en optimal utnyttelse av 
kampflyene. 
Luft K2 innrettes slik at følgende prosesser støttes 
og ivaretas:
	Joint Targeting
	Joint ISR 
	Joint Battlespace Management
	Joint Assessment

Disse fellesoperative prosessene vil endres som en 
konsekvens av F-35. Aktuelle målkategorier endres, 
og dette har betydning for hvordan vi driver targe-
ting, ISR, battlespace management og assessment. 
Selv om F-35 i prinsippet kan gjennomføre hele 
Find Fix Track Target Engage Assess-kjeden (F2T2EA) 
uten assistanse utenfra, har det likevel stor verdi 

om andre sensorer og kapasiteter kan bidra med 
informasjonsinnhenting og målinformasjon. Dette 
vil redusere risiko og tidsbruk i målområdet for F-35.

LKK skal også optimaliseres for å utnytte Luftforsva-
rets egen etterretnings- og analysekapasitet. Det 
vil bli et økt behov for å opprette og vedlikeholde 
databaser i K2IS, hvorfra måldata og trusselinfor-
masjon kan distribueres til effektorene via taktiske 
datalinker.   

For LKK-systemets del, griper kapabilitetene ISR, 
kontraluft og bekjempelse tett inn i hverandre. Litt 
forenklet sagt kan man si at LKK-systemet gjennom 
ISR – i form av luftromsovervåkning og luftetterret-
ning – bidrar til kontraluft og bekjempelse. 

For å sikre at F-35 er i stand til å behandle alle data 
som sensorene samler, er det kritisk med god etter-
retning og gode inputs. Derfor stiller 5. generasjons 
plattformer større krav til innsamling, etterretning 
og etterbehandling av data innsamlet av egne og 
andre plattformer. 

For LKK-systemet betyr det at evne til ISR må styrkes, 
og dette gjøres bl.a. gjennom anskaffelsen av nye 
luftovervåkningssensorer. Konseptet er basert på 
en landsdekkende radarkjede som gir rimelig god 
dekning over 10 000 fot flyhøyde og som utveksler 
luftbilde med NATO og nordiske land. Sensor-
strukturen skal dekke primærbehovet for dekning, 
samt ha evne til å forsterke dekningen i prioriterte 
områder i tid og rom. Flere sensorer vil også være 
flyttbare ved behov. I tillegg integreres sensorinfor-
masjon fra Airborne Warning and Control System 
(AWACS), MPA, Norwegian Adapted Surface-to-Air 
Missile System (NASAMS), eleverte sensorer, fregat-
ter, kystvakt, Avinor og andre relevante plattformer 
og aktører. Dette bidrar samlet sett til en økt evne 
til å overvåke luftrommet og oppdage mål som ev. 
kan tas ut ved hjelp av effektorene. All informasjon 
kan plasseres i databasen til K2IS-systemet og gjøres 
tilgjengelig for distribusjon enten «non-realtime» 
eller «realtime». LKK-systemet vil således være en 
videreformidler av JISR-data til luftstyrker, men 
også en mottaker av ISR-data som kan distribueres 
tilbak e til egne styrker eller benyttes internt i LKK.

Sensorteknologien (multifunksjonsradarer) skal 
være fremtidsrettet både med tanke på deteksjons-
evne og identifikasjon av flygende objekter, og som 
et supplement til en lagdelt sensordekning og mål-
følgekapasitet for områdeluftvernet. Kapasiteten 
skal bidra inn i og forbedre det gjenkjente luftbildet. 
Derved muliggjøres en raskere og sikrere identifika-
sjon, samt økt og effektiv bruk av våpenplattform-
ene kampfly og luftvern. 

Sensorene bør i tillegg til elektroniske mottiltak 
(ECM), også ha en god fysisk beskyttelse mot anslag 
slik at de kan virke i hele konfliktspekteret f.eks. 
gjennom kampfly, luftvern og mobile sensorer. En 
taktisk K2-enhet i form av en Tactical Air Control 
Squadron, vil også gi økt overlevelse og fleksibili-
tet for K&V-systemet. Denne vil også kunne bidra 
til at luftstøtteorganisasjonen raskt kan etableres 
ved behov ettersom enheten er tiltenkt dedikert 

personell for denne oppgaven. På denne måten vil 
LKK-systemets funksjoner ha gode forutsetninger 
for å virke i hele konfliktspekteret.

K&V har en sentral rolle i luft K2 ved å utøve taktisk 
kommando og kontroll over tildelte luftstyrker og 
ansvarsområder på vegne av sjef NAOC. Det blir 
viktig å etablere gode prosedyrer og funksjoner for 
hvilke K2-prinsipper man skal etablere og trene/øve 
i spennet mellom sentralisert ledelse og tilpasset 
utøvelse. F-35 er en militær kapasitet som kan  
påvirke langt flere målkategorier enn et 4. gene-
rasjons kampfly. K&V sin understøttelse av offen-
sive operasjoner vil spesielt endres både ved at 
oppdragstypene øker i spennvidde og måten de 
gjennomføres på vil endres, all den tid F-35 besitter 
et helt annet situasjonsbilde med sine integrerte 
sensorer enn det vi gjør med F-16.

Verktøykassen til Forsvaret har fått en større spenn-
vidde og dette må utnyttes optimalt i luftdomenet. 
Kampflyene kontrolleres i dag av jagerflykontrol-
lører og ledes inn på målene. Metodene for dette 
varierer med oppdragets art (eks.: offensive/defen-
sive operasjoner), kompleksitet og tilgjengelige 
ressurser. LKK-systemet vil med det nye kampflyet 
kunne bli mer fokusert mot «Battle Management» 
og mindre fokusert mot «Fighter Control». F-35 
har en meget god sensorkapasitet og kan ved 
behov operere mer eller mindre selvstendig. K&V 
sin fremtidige rolle ved operasjoner med F-35 blir 
målallokering, samt å utfylle situasjonsbildet og 
måldatabasen til F-35 via datalink. Oppdrag som i 
dag i stor grad blir understøttet av talekommuni-
kasjon, vil delvis og helt, avhengig av type oppdrag, 
bli understøttet av digital kontroll. Samtidig skal 
K&V-systemet fortsatt også ha evne til å kontrollere 
tidligere generasjoners kapasiteter siden det på 
et eller annet tidspunkt vil være aktuelt å operere 
sammen med nasjoner som (ennå) ikke har  
ans kaffet eller ikke kommer til å anskaffe 5. genera-
sjons kapasiteter.

Figur 6 - Luftmaktshjulet – ISR-dimensjonen.
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Videre utfordres K&V-konseptet av at egne nye 
flysystemer får stadig bedre sensorsystemer og i 
mange tilfeller vil kunne ha like god eller bedre 
situasjonsoversikt enn kontrollørene på bakken. 
Sambandssystemene må utvikles til å understøtte 
operasjoner Beyond Line Of Sight (BLOS). Det vil 
bli introdusert flere våpensystemer som f.eks. Joint 
Strike Missile/Naval Strike Missile (JSM/NSM). K&V 
må legge til rette for at egne sensorer kan bidra 
direkte mot effektor («sensor-to-shooter»), samt  
legge til rette for understøttelse av Network Enabled 
Weapons. For å sikre at K&V-systemet ikke blir et 
forsinkende ledd i gjennomføringen av operasjoner, 
må vi identifisere hvilken støtte de skal gi de nye 
kampflyene og tilpasse samhandlingen deretter. 

Ved en forventet økt bruk av luftdomenet (eksem-
pelvis langtrekkende luftvern og nettverksvåpen), 
må LKK-systemet evne å koordinere dette i en 
fellesoperativ sammenheng (Joint Airspace Control 
og Battlespace Management). Erfaring fra nyere 
operasjoner viser også at det blir stadig flere sivile 

operatører og «Non Governmental Organizations» 
(NGOs) som krever tilgang på luftrommet der hvor 
militære operasjoner pågår.

Planlegging, ledelse og gjennomføring av opera-
sjoner med 4. og 5. generasjons kampfly i kombi-
nasjon, er et område hvor taktikker, teknikker og 
prosedyrer vil utvikles over tid. Hva dette betyr for 
LKK-systemet i Norge, vil også måtte utvikles over 
tid.

Et LKK-system som skissert i dette kapittelet 
muliggjør utnyttelsen av potensialet i F-35  på en 
effektiv måte, og vil kunne anses som en 5. gene-
rasjons LKK-struktur. Dette gir et LKK-system og en 
LKK-struktur som overvåker luftrommet, lager et 
beslutningsgrunnlag og som kan planlegge, lede og 
gjennomføre luftoperasjoner.

2.4 Luftvern
Det bakkebaserte luftvernet blir svært viktig. Dette 
har sammenheng med flere forhold. Ikke minst at 

F-35 medvirker til at kampflybasene får vesentlig 
økt betydning som mål for en motstander. 

Helt sentralt er også de nye truslene som bl.a. langt-
rekkende presisjonsvåpen og fjernstyrte farkoster 
utgjør. 

I praksis kan ikke luftforsvarsutfordringene løses av 
kampfly alene. Dette fordi det vil kreve en vesentlig 
større kampflykapasitet enn det Norge anskaffer. 
Antall tokt i døgnet som vil kreves for å skape konti-
nuerlig sensordekning, er formidabel. 

Det vil fortsatt være vanskelig å beskytte tyngde-
punkter på land ved hjelp av luftvern på overflate-
fartøy. Dette fordi langtrekkende presisjonsvåpen 
kan fly svært lavt, har lav signatur, og kan utnytte 
norsk topografi på en måte som er vanskelig å sikre 
tilfredsstillende dekning med sensorer på sjøen 
med lav høyde. Selv uten fjell og fjorder, vil sensorer 
på overflatefartøy gi dårlig lavdekning mot lavtfly-
gende missiler på grunn av jordkrumningen. 

Det bakkebaserte luftvernet er derfor et viktig  
satsingsområde i langtidsplanen for Forsvaret. P.t.  
er det ikke valgt konkrete løsninger, men på over-
ordnet nivå er det likevel mulig å si noe om hva  
som kreves av framtidens luftvern. 

Den primære oppgaven er å beskytte evnen til å 
løse oppdrag med kampflyene. Videre må luftvernet 
kunne beskytte andre prioriterte tyngdepunkter 
ved behov. For eksempel baser for alliert mottak.  
Luftvernet må da innrettes slik at det kan engasjere 
aktuelle trusler i relevante høyder med tilstrekkelig 
effektivitet. Luftvernet må kunne engasjere mål 
på lang avstand, og kunne evaluere og reengasje-
re ved behov. Det kreves et lagdelt luftvern med 
dybde og en nedskytingskapasitet som samsvarer 
med trusselen. Luftvernet bør inneha effektorer 
tilpasset ulike trusler. Det kreves missiler med lang 
rekkevidde for å kunne gi høydedekning og tidlig 
engasjement, men det kreves også kosteffektive 
løsninger for mindre mål på korte avstander. Det 

stiller også store krav til sensordekning. Her vil 
mengde og miks av ulike sensorer være nødvendig. 
Alle tilgjengelige sensorer må kunne dele informa-
sjon med luftvernet. Luftvernet må kunne engasjere 
mål som detekteres av annet enn egne sensorer. 
Luftvernet må også være flyttbart. Selv om luftver-
net utgangsgrupperes ved de basene som til enhver 
tid har kampfly, må det må kunne settes inn på kort 
varsel der hvor behovene vurderes å være størst. 
Luftvernet må også ha en flyttbarhet som bidrar til 
egenbeskyttelse. 

Luftvernet må ha stående evne til å beskytte kamp-
flybasene. Innenfor en rimelig varslingstid må luft-
vernet også kunne beskytte andre tyngdepunkter.

Et luftvern som skissert i dette kapittelet, gjør det 
mulig å utnytte potensialet i F-35  på en effektiv 
måte, og vil kunne anses som et 5. generasjons luft-
vern. Det gir tilstrekkelig beskyttelse mot luftangrep 
gjennom nødvendig sensordekning, integrasjon 
(K2, K&V-sensorer, AWACS, etc.) nedskytingskapasi-
tet og overlevelsesevne.

2.5 Baseforsvar
Hvilke tiltak som iverksettes for å beskytte Luftfor-
s varets baser og i hvilket omfang, vil være situa-
sjonsavhengig. Den konseptuelle tilnærmingen vil 
likevel ligge fast over tid.  Helt grunnleggende for 
den videre utviklingen av baseforsvaret er at F-35 vil 
stille økte krav til sikring og beskyttelse. Forsvaret 
av basene ivaretas normalt gjennom å iverksette et 
tilpasset utvalg av tiltak for å sikre basen mot trusler 
fra både land-, sjø-,  luft- og cyberdomenet.

Baseforsvar som fagfelt har normalt ansvar for:
 Det aktive forsvaret mot bakketrusler
 Passive forsvarstiltak ut over det som i utgangs-

punktet allerede er bygd inn den aktuelle basen 
 Rydding og reparasjon av operative flater og 

kritiske fasiliteter
Baseforsvaret har også ansvar for å koordinere og 
lede de samlede baseforsvarsressursene som er 
tilgjengelige slik at de utnyttes mest mulig effektivt. 
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Skjermingsverdige objekter sikres iht. sikkerhets-
lovens bestemmelser. Balansert sikring innebærer 
alarm og overvåkningssystemer som gir verifika-
sjon, bygg og anlegg som gir en viss innbruddstid, 
og reaksjonsstyrker som kan avverge fiendtlige 
handlinger innenfor gitt tidskrav. Reaksjonsstyrken 
må være utrustet og trent til å kunne møte den til 
enhver tid gjeldende og dimensjonerende trussel.
Området rundt flystasjonen må kunne overvåkes  
og kontrolleres. Særlig vil det være viktig å  
etablere kontroll over lende utenfor stasjonen  
som en motstander kan benytte for å påvirke  
stasjonens virksomhet. Dette kan være inn-/utfly-
gingstraseer, områder med innsyn mot stasjonen, 
samt områder hvor det finnes viktige installasjoner 
som støtter opp under viktige leveranser, eksem-
pelvis drivstoff, ammunisjon, navigasjon, radio-
samband, og forsyningsakser. Overvåkning og kon-
troll, objektsikring, og evne til reaksjon står sentralt.

Ved oppstått skade må tiltak kunne iverksettes for 
å minimere tap av liv og reetablere operativ evne. 
Dette kan være sanitetstiltak, berging, redning, 
brannslukking, tiltak innen CBRN, eksplosivhånd-
tering (EOD), samt reparerende tiltak mht. flyopera-
tive flater, kritiske fasiliteter og tjenester. 

Forsvaret av flystasjonen ivaretas av personell som 
har dette som primærfunksjon, men flystasjonens 
øvrige personell skal normalt være trent og utrustet 
for egenbeskyttelse og for å kunne bidra i forsvaret 
av flystasjonen ved behov. 

Baseforsvaret skal kunne iverksette riktige tiltak 
på riktig sted til rett tid for å hindre, begrense eller 
utbedre skade. Dette fordrer god situasjonsoversikt 
og stiller krav til effektiv utnyttelse av moderne 
overvåkningsteknologi og et kommando- og kon-
trollsystem som kan distribuere nødvendige ordrer 
og informasjon. Videre stiller det krav til reaksjons-
evne. Ikke minst gjelder det det aktive bakkefors-
varet. Områdene som må beherskes for å beskytte 
en flystasjon er så store at det ikke er mulig å være 

til stede over alt med robuste styrker hele tiden. 
Konseptet baseres derfor på utrykningsstyrker som 
kan reagere så raskt og effektivt at vesentlige skader 
kan unngås. Videre må baseforsvaret også ha evne 
til å rydde og reparere operative flater på kort tid. 
Dette stiller krav til en robust ingeniørkapasitet.
Et baseforsvar som skissert i dette kapittelet gjør 
det mulig å utnytte potensialet i F-35  på en effektiv 
måte, og vil kunne anses som et 5. generasjons 
baseforsvar. Dette gir nødvendig beskyttelse mot 
bakkeangrep, kan begrense skader og regenerere 
operativ evne.

Dette inkluderer:
 Vakt- og sikringstjenestene
 Brann-, rednings- og plasstjenestene
 Sanitets- og ambulansetjenestene, inkludert 

evakuering iht. ROLE 1
 Reparasjon av operative flater og viktige  

fasiliteter
 Vern mot CBRN
 Eksplosivrydding og demolering

Militære flystasjoner bygges med robusthet, spred-
ningsmuligheter og redundans, slik at angrep og 
hendelser i minst mulig grad reduserer stasjonens 
evne til å understøtte tokt med luftstyrker. Ved  
behov og tilgjengelig tid, kan passive tiltak ut over 

det som er etablert i fredstid iverksettes for å  
forsinke, hindre og begrense skade. Dette kan være 
fortifikatoriske tiltak, sperretiltak/hindre, kamu         -
fl asj  e, skjul, spredning, og narretiltak. Det kan også 
innebære taktiske forflytninger, deployering og 
evakuering.

Stasjonen søkes sikret med et perimeter som 
hindrer innsyn og inntrengning, samt gir detek-
sjon og verifikasjon ved forsøk på inntrengning. 
Perimeteret bør hindre inntrengning av kjøretøy og 
sinke inntrengning av personell. Adgang gjennom 
perimeteret må kunne kontrolleres effektivt og på 
en slik måte at vesentlige ressurser ikke settes ut av 
spill ved anslag mot kontrollpunktet. 



22   23   



24   25   

Et 5. generasjons luftforsvar er et luftforsvar som 
er innrettet slik at potensialet i F-35 skal kunne 
utnyttes så effektivt som mulig. Dette både som 
premissleverandør for vår evne til å skape luftkon-
troll og som fellesoperativ styrkemultiplikator. For å 
klare dette, kreves det tilpasninger i Luftforsvarets 
struktur. Særlig gjelder dette Luftforsvarets luftkon-
trollsystem, som er en forutsetning for å kunne løse 
alle Luftforsvarets oppgaver. Dette innebærer: 

 F-35 med flygere, teknikere, logistikk, og nød-
vendig støtte som gjør at potensialet i flyet kan 
utnyttes effektivt 

 En relevant basestruktur som gir evne og  
mulighet til å kunne operere F-35 i aktuelle 
innsats områder og som kan bemannes og  
beskyttes på alle konfliktnivå

 Et baseforsvar som gir nødvendig beskyttelse 
mot bakkeangrep, kan begrense skader, og som 
kan regenerere operativ evne

 Et luftvern med nødvendig sensordekning, 
integrasjon, nedskytingskapasitet og over-
levelsesevne som gir nødvendig beskyttelse mot 
luftangrep

 Et luftkommando- og kontrollsystem som over-
våker luftrommet, lager et beslutningsgrunnlag 
og som kan planlegge, lede og gjennomføre 
luftoperasjoner slik at potensialet i F-35 kan 
utnyttes 

Ambisjonen er å ha foretatt de endringene som 
trengs, slik at F-35 kan utnyttes så optimalt som 
mulig når den er på plass og fullt operativ i 2025. 

Luftforsvaret får en rekke ulike kapasiteter i tiden 
fremover. Dette dokumentet adresserer luft-
kontrollsystemet, og vil videre synliggjøre  
de vesentlige endringene i Luftforsvarets ulike 
operative bransjer som må gjennomføres for at 
Luftforsvaret skal lykkes med å bli et 5. genera-
sjons luftforsvar innen 2025. Dette dokumentet gir 
således retning for et videre arbeid med å etablere 
vårt fremtidige 5. generasjons luftforsvar. Utover 

kjernefunksjonene i luftkontrollsystemet, er både 
Luftforsvaret og Forsvaret avhengige av en rekke 
funksjoner som ikke er direkte berørt i dokumentet. 
Dette omfatter blant annet maritime patruljefly, 
transportfly, redningstjenesten, samt kapasiteter 
som direkte støtter de andre forsvarsgrenene som 
maritime- og taktiske transporthelikoptre. Luftfors-
varet er helt avhengig av et samspill med de andre 
forsvarsgrenene. Selv om de kapasitetene som 
støtter andre ikke er spesielt omtalt i dette doku-
mentet, er de allikevel viktige for oss i vårt frem-
tidige 5. generasjons luftforsvar, og vil utvikles 
videre i et tett samarbeid med støttede styrkesjefer.

3 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Som nevnt medfører den nye teknologien som 
innfases i Luftforsvaret generelt, og F-35 spesielt, 
ikke bare en enorm økning i militær kapasitet, men 
også nye utfordringer. Styrkingen av norsk militær 
kapasitet – forankret i innkjøpet av F-35 – gjør 
Norge til en «mellomstor stat i NATO».  Med sin geo-
politiske plassering på NATOs nordflanke, har Norge 
hatt som bærende prinsipp å balansere sin mili-
tære aktivitet mellom avskrekking og beroligelse. 
Medlemskap i NATO og sterke unilaterale bånd til 
USA skulle avskrekke Russland mot å krenke norsk 
suverenitet, men samtidig ble det viktig å berolige 
gjennom å ikke tillate NATO eller USA å ha baser 
eller atom våpen på norsk jord (unntatt i situasjo-
ner hvor Norge er under angrep, eller med trussel 
om å bli angrepet), eller ha allierte øvelser/militær 
aktivitet nær den russiske grensen eller på Svalbard/
Jan Mayen.  Norges bruk av P-3 Orion, F-16 og andre 
kapasiteter har representert et forutsigbart opera-
tivt aktivitetsmønster som over tid er gjenkjent og 
akseptert av begge parter. 

F-35 representerer den kraftigste kapasitetsøknin-
gen for Luftforsvaret og det norske Forsvaret. Det 
innebærer også at nettopp denne ressursen blir 
fulgt ekstra nøye av Russland. 

Et spørsmål blir da: Hvordan kan Norge og Luftfors-
varet operere med F-35 på en måte som beroliger 
og etablerer et forutsigbart operasjonsmønster som 
demper spenning, men samtidig oppnår ønsket 
avskrekkende effekt?

Med F-35 og langtrekkende missiler (JSM) kommer 
en militær mulighet til å påvirke alle kjente militære 
systemer som øver innflytelse i luftrommet (i luften, 
fra land og på havet). Dette representerer en kapa-
sitet eller mulighet Norge ikke har vært i nærheten 
av å ha tidligere. Det betyr at oppdragenes militære 
kompleksitet – for eksempel i et A2/AD-scenario 
– vil øke eksponentielt, og det vil også kravet til 
operasjonell, strategisk og politisk forståelse for å 
skape den effekt man ønsker. Det betyr at F-35 har 

relativt stor operativ fleksibilitet der et 4. genera-
sjons kampfly ikke har mulighet til å fly uten å bli 
skutt ned. Og jo mer sensitive mål som kan påvirkes 
hos en motstander, desto mer krevende og analytisk 
komplekst er målutvelgelsesprosesser som må skje 
hurtig for å utnytte operative handlingsrom. Dette 
er kunnskap, erfaring, ferdigheter og kompetan-
se som må bygges opp og forankres i fleksible 
organisasjoner. Uten slik kompetanse vil Norge ikke 
kunne utnytte den operative fleksibiliteten som F-35 
innehar. Hvordan skal vi bygge slik kompetanse?

Politisk og militær kontroll med maktmidler vil være 
sterkt ønskelig og nødvendig. I andre situasjoner 
er slik kontroll umuliggjort av motstanderen, og 
de militære avdelingene og systemene må handle 
autonomt – det vil si basert på intensjoner og ut fra 
egen forståelse og eget situasjonsbilde. Kanskje vil 
det være ønskelig å kombinere sentralisert kontroll 
og autonome operasjoner i en mer fleksibel ut-
øvelse av kommando og kontroll. F-35 har iboende 
egenskaper som muliggjør autonome operasjoner 
med potensiell stor operativ effekt – det vil si at  
piloten i F-35 vil kunne finne og velge ut verdifulle 
mål hos en motstander ut fra forhåndsdefinerte 
ordre og situasjonsforståelse. Å ha militære taktikker 
og konsepter som gir fleksibilitet og – kanskje 
viktigst – usikkerhet hos en motstander i et høy-
intensitetsscenario, kan ha stor operativ verdi. Det 
gir samtidig store utfordringer knyttet til  
kommando og kontroll. Hvordan tilnærmer vi oss 
slike dilemmaer knyttet til F-35 sine iboende egen-
skaper?

Luftforsvaret består ikke kun av F-35. Luftforsvaret 
er et system som er integrert i et større felles-
operativt og politisk system. Som US Air Force  
poengterer, vil det i fremtiden være kombinasjonen 
av systemer (etterretning, cyberforsvaret, space, 
med mer) som avgjør hvorvidt en i kombinasjon 
med luftbårne plattformer kan lykkes i å ned kjempe 
eller påvirke tilstrekkelig de A2/AD-systemer 
som utgjør trusselen. Det nye amerikanske felles-

4 YTTERLIGERE PROBLEMSTILLINGER
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operative konseptet som søker å adressere dette 
heter Multi Domain Battle. Hvordan skal vi lykkes i 
å integrere hele dette systemet i en fellesoperativ 
ramme for å utnytte våre felles ressurser på en så 
optimal måte som mulig?

Ordskiftet knyttet til et nasjonalt scenario i nord 
og alliert hjelp har en tendens til å signalisere en 
sekvensiell prosess, hvor Norge står «alene» i en viss 
periode før alliert hjelp kommer. Det er åpenbart at 
det er ønskelig for en liten nasjon at disse prosess-
ene skjer parallelt, og at det aldri eksisterer en 
«mellomfase» hvor Norge må kjempe alene. Dette 
innebærer blant annet at Norge må ha operativ 
infrastruktur for å ta i mot allierte styrker av det 
omfang vi ønsker, og at måten vi innretter hånd-

teringen av potensielle konflikter – blant annet 
bruken av F-35 – har alliert hjelp som en helt sentral 
forutsetning. Har vi i tilstrekkelig grad dimensjonert 
vår luftoperative infrastruktur med dette for øye?

Norge har finansielle muskler til å kjøpe inntil 52 
F-35. Det er det bare noen få land i NATO som har 
mulighet til. Antallet Norge kjøper er betydelig, og 
medfører at Norge kommer til å bli en ettertraktet 
partner i ulike internasjonale koalisjoner i regi av 
USA, NATO eller andre land vi har et sikkerhetspoli-
tisk samarbeid med. Er vi forberedt på de oppdrag 
og den innflytelsen det kan medføre?

FORKORTELSER

A2/AD Anti Access – Area Denial

ARE/TACS ARS Redundans Enhet/Tactical Air Control Squadron

ARS Air Control Centre, Recognised Air Picture Production Centre and Sensor Fusion Post

AWACS Airborne Warning and Control System

BLOS  Beyond Line Of Sight

CAOC Combined Air Operation Centre

CBRN Chemical Biological Radiological Nuclear

CIWS  Close-In Weapons System

COC Combat Operation Centre

DEAD Destruction of Enemy Air Defences

ECM  Electronic Counter Measures 

EK Elektronisk krigføring

EMCON Emission Control

EOD Explosive Ordnance Device

EW Electronic Warfare

F2T2EA Find Fix Target Track Engage Assess

FOH Forsvarets operative hovedkvarter

FS  Forsvarets spesialstyrker

JACBM Joint Airspace Control and Battlespace Management

JISR Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance

JSM Joint Strike Missile

K&V Kontroll og varsling

K2 Kommando og kontroll

K2IS Kommando, kontroll- og informasjonssystemer

LKK Luftkommando- og kontrollsystemet

LO Low Observability

LV Luftving

MPA Maritime Patrol Aircraft

NAOC National Air Operation Centre

NASAMS Norwegian Adapted Surface-to-Air Missile system

NGO Non Governmental Organizations

NSM Naval Strike Missile

QRA Quick Reaction Alert

RPAS Remotely Piloted Aircraft System

SA Situational Awareness

SEAD Suppression of Enemy Air Defences

TACS Tactical Air Control Squadron
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