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RAPPORT: Hæren mot 2040 
 
 
 
 
Hovedfunn Hæren mot 2040 
Dette dokumentet oppsummerer hovedfunnene fra prosjektet “Hæren mot 2040”. Arbeidet har vært 
ledet av Hæren, men støttet av bl.a. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsmateriell (FMA) og 
bidrag fra eksterne kvalitetssikrere. Det er også innhentet frittstående analyser på spørsmål prosjektet 
har identifisert som særlig viktige. Prosjektarbeidet utgjør grunnlaget for Hærens innspill til 
Forsvarssjefens fagmilitære råd i 2019 (FMR) og øvrige planprosesser for langsiktig utvikling med et 
tyve års perspektiv. Prosjektets produkter overføres til FFI og skal inngå i deres faste prosjektstruktur i 
løpet av 2019.   
 
For å plassere Hæren i en fellesoperativ og helhetlig ramme begynte prosjektet med å analysere 
Forsvarets oppdrag, og ut i fra denne analysen beskrive hvilke evner Hæren trenger for å løse sin del 
av oppdragene. Enkelte av prosjektets funn omhandler derfor forhold utenfor Hærens ansvarsområde, 
men er likevel belyst fordi de legger premisser for områder Hæren har ansvar for og er således viktige 
for våre anbefalinger.   
 
Områdene som prosjektet har viet spesiell fokus inkluderes som egne vedlegg til oppsummeringen, 
henholdsvis:  
 
1) Analyse av Forsvarets oppgaver 
Prosjektet har utviklet en logisk etterprøvbar analysemodell basert på blant annet systems 
engineering. Analysen tar utgangspunkt i Forsvarets oppgaver, og hva som ønskes oppnådd med 
disse oppgavene. Videre svarer analysen på hvilke evner som skal til for å løse disse oppgavene. 
Analysen tar ikke stilling til hvem som skal eie evnene eller hvor stort volum som er nødvendig, men 
synliggjør helheten i hva som må til for å løse Forsvarets oppgaver. Metodikken gir merverdi utover 
tradisjonell scenariobasert planlegging, som et høyere analysenivå som i større grad tar høyde for 
realistisk politisk dynamikk i tillegg til mer statisk valgte fiendtlige handlemåter. Der scenarier og 
vignetter er velegnet til å argumentere for enkeltsystem eller utforske spesifikke handlemåter, tar 
denne metodikken mer høyde for en tenkende motstander som aktivt vil søke å tilpasse seg våre 
styrker og utnytte våre svakheter. Analysen er gjort for å komplettere eksisterende scenario-analyser.  
 
2) Senturion Scenario Analysis: NATO Responses to a Russian Incursion into Norway 
Denne analysen er levert av forsker Asle Toje i samarbeid med professor Jacek Kugler og Acertas 
Analytics. Her benyttes SENTURION-plattformen, en prediksjonsmodell benyttet av blant annet US 
State Department, US Defense Department og en rekke etterretningsorganisasjoner. 
Prediksjonsmodellen bruker maskinlæring i tillegg til andre analysemetoder og har i sammenligninger 
gjennomført av amerikanske myndigheter levert over 90% treffsikkerhet i varierte simuleringer av 
komplekse, internasjonale forhandlinger og utvikling av konflikter. Modellen ble utpekt som best 
internasjonalt1 til å forutse politiske beslutningsprosesser og gi råd om mulige handlingsalternativer. 
Prosjektet har benyttet analysen for å ha en formening om sannsynlighet for støtte fra NATO, hvor 
lang tid dette kan ta og hvilken form støtten kan få, gitt forskjellige typer aggresjon mot Norge.  
 
3) Utviklingstrender 
Prosjektet har gjennomført en studie av oppdatert faglitteratur. I tillegg til har det hatt utvidet dialog 
med nasjonale og internasjonale militære og sivile fagmiljøer. Funnene med størst relevans for Hæren 
er samlet i dette vedlegget.  
 

                                                
1 https://acertas-analytics.com/impact 
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Om funnene fra prosjektet 
Hovedfunnene fra prosjektet er oppsummert på ugradert nivå som et bidrag til en opplyst 
forsvarsdebatt, og for å møte ambisjoner om og krav til meroffentlighet i statlig forvaltning. Det er i 
tillegg gjennomført flere graderte analyser og vurderinger av konkrete evne- og volum-behov. 
Konklusjoner og anbefalinger fra det graderte arbeidet formidles direkte fra Hæren i linjen til 
Forsvarssjefen og til hans FMR arbeid.  
 
Anbefalt konsept  
På bakgrunn av gjennomførte analyser har prosjektet fremstilt en overordnet konseptuell modell som 
peker på de viktigste tiltakene på kort og mellomlang sikt for å redusere identifiserte sårbarheter og 
øke den nasjonale handlefriheten i møte med sannsynlige konflikter.  
 
Prosjektet tilbyr også en norsk tilnærming til fremtidens militære operasjoner, gjennomgripende 
operasjoner. Denne forståelsen av militære operasjoner må sees på som en videreutvikling av 
fellesoperasjoner. Operasjonskonseptet forutsetter betydelig modernisering og utvikling av strukturen. 
Det er samtidig tilpasset sentrale allierte, inkludert US Marine Corps og US Army’s Multi-Domain 
Battle, men tar høyde for vår nasjonale status i dag, norsk geografi og klima, samt militær tilnærming.    
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Hovedfunn: Analyse av Forsvarets oppgaver 
Komplette modeller og analyse finnes i vedlegg 1.  
 
Troverdig avskrekking for Norge er gjensidig avhengig av et nasjonalt, domene-balansert, forsvar og 
et troverdig alliansemedlemskap som sikrer evne til proporsjonal gjengjeldelse opp til og med 
kjernefysisk nivå. En for stor vekting av evne til avstraffelse i nasjonal forsvarsutvikling reduserer det 
politiske handlingsrommet og øker risikoen for 
eskalering av konflikter der Norge er en part.   
 
Analysen viser, som ventet, at det for en stat som 
Norge helt klart er hensiktsmessig å være 
alliansetilknyttet, gitt et ønske om avskrekke 
potensielle aggressorer fra å utfordre norsk 
suverenitet. En riktig innretning på denne 
strategien kan gi Norge nasjonal politisk frihet og 
et betydelig handlingsrom innenfor rammene av 
det internasjonale systemet. 
Alliansemedlemskapet forplikter imidlertid, og er 
avhengig av at Norge oppfyller en rekke krav for å 
gi oss troverdige sikkerhetsgarantier. Det er likevel 
ikke tilstrekkelig å bare fylle allianseforpliktelsene. 
Et troverdig forsvar må også ha en selvstendig 
evne til å håndtere utfordringer der det er usikkert 
om alliansen vil involveres, og situasjoner der 
allierte ikke har forpliktelser overfor Norge.  
 
Norge må derfor ha en nasjonal militær evne til å 
møte utfordringer og bringe dem til et nivå hvor 
alliansen udiskutabelt trer støttende til, alternativt 
deeskalere situasjonen hvis det er i nasjonens 
interesse. Denne eskaleringskontrollen er 
grunnlaget for norsk politisk handlefrihet. Samtidig 
må vi ha evne til bidrag i alliansen utenfor landets 
grenser, nettopp for å sikre at alliansen forblir 
troverdig.        
 
Nasjonale evner må være tilstede i prioriterte 
områder, slik at de kan anvendes etter hensikten. 
Analysen viser at det på denne måten er mulig å 
forhindre angrep snarere enn å fokusere på å 
håndtere angrep, slik tradisjonell scenariobasert 
forsvarsplanlegging har fokusert på. Det er helt 
avgjørende å synliggjøre både evne og vilje til å 
forsvare landet. Dette har en avskrekkende effekt i 
seg selv. 
 
Denne viljen og evnen må også vises i bidrag til 
NATO. Luft- og sjøstyrker vil tidlig i en større 
konflikt som gjelder norske områder direkte 
integreres i allierte luft- og sjøstyrker. 
Forsterkninger på land vil ta betydelig lengre tid å 
få på plass. De norske landstyrkene må derfor 
forvente å være eneste tilgjengelige allierte styrker 

Avskrekking handler først og fremst om å unngå 
krig. Det handler om å overbevise en potensiell 
aggressor om at han enten vil feile eller at 
kostnadene blir så høye at det ikke svarer til 
gevinsten. Normalt er det to ulike, men ikke 
gjensidig utelukkende konsepter for å avskrekke; 
avskrekking gjennom nektelse (deterrence by 
denial) og avskrekking gjennom avstraffelse 
(deterrence by punishment).  
 
Avskrekking gjennom nektelse innebærer å holde 
seg med en bredde av kapasiteter, slik at man 
overbeviser en motstander om at han vil møte 
betydelig motstand uansett hvilken handlemåte han 
velger. Dette krever et forsvar med stor 
systembredde, og samtidig utholdenhet slik at 
aggressoren ikke oppnår sine målsettinger, i alle fall 
ikke uten betydelige kostnader.  
 
Avskrekking gjennom avstraffelse handler om at 
en aggressor trues med at han straffes kraftig om 
han gjennomfører en uønsket handling. Dette krever 
mindre systembredde, og mer offensive kapasiteter 
som kan påføre betydelig skade. Straffen kan 
påføres utenfor selve området hvor en krenkelse har 
skjedd, eksempelvis gjennom å senke skip i 
internasjonalt farvann eller ta ut strategisk viktige 
mål på inne på aggressorens område. Typisk har F-
35 eller ubåter ha denne evnen til å true med straff, 
da de har evne til å ta ut mål av stor betydning. 
Disse kapasitetene kan også benyttes i avskrekking 
gjennom nektelse, men det kan være utfordrende å 
kommunisere tydelig om hvilken rolle de spiller i 
avskrekkingen. De to konseptene vil ofte 
kombineres, gjennom at man i tillegg til evne til 
nektelse også har evne til avstraffelse. For en 
smånasjon vil det være svært risikabelt å satse på 
ren avskrekking gjennom avstraffelse overfor en 
stormakt, spesielt når denne har kjernefysiske 
våpen. 
 
Et tredje begrep som er relevant for Norge er såkalt 
extended deterrence. Norge vil selvstendig mangle 
evne til å avskrekke en stormakt som Russland, om 
de vurderer det som sikkerhetspolitisk avgjørende å 
ta kontroll på norsk territorium eller farvann. Norge 
har derfor valgt å være medlem i NATO, og 
prioriterer de sikkerhetspolitiske relasjoner med 
alliansen og spesielt USA. Gjennom denne alliansen 
er det derfor NATOs artikkel V som utgjør 
avskrekkingen, da et potensielt angrep på Norge i 
praksis vil medføre en konflikt med USA og resten 
av NATO. Nøkkelen for norsk avskrekking vil derfor 
handle om at en potensiell konflikt blir så entydig at 
det utløser sikkerhetsgarantiene i alliansen. Evne og 
vilje til å stå ved denne sikkerhetsgarantien er derfor 
avgjørende for at avskrekkingen fremstår troverdig.  
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på land i en periode. De må følgelig innrettes, trenes og ha tilstrekkelig volum, til å utgjøre alliansens 
landstyrke i fellesoperasjoner inntil alliert forsterkning kan være tilstede.  
 

● Troverdig avskrekking avhenger av både evne til troverdig nektelse og evne til 
proporsjonal avstraffelse. Begge deler er for Norges vedkommende avhengig av NATO. 
 

● Alliansens troverdighet og samhold er kritisk viktig. Dette bygges av 
alliansepartnernes evne og vilje til å møte sine allianseforpliktelser2. Hoveddelen av vår 
nasjonale evne til avskrekking hentes også fra vår evne til å møte disse allianseforpliktelsene.  
 

● Det er evnen til nektelse som gir størst nasjonal politisk handlefrihet.   
Troverdig nektelse handler om evne til å tvinge en aggressor til å bruke mer styrker enn han 
har tilgjengelig og samtidig ha evne til å nekte en aggressor til å komme unna med en 
bilateral innretting.   
 

● Hvis Norge vil tvinge en aggressor til å bruke mer styrker enn han har tilgjengelig tilsier dette 
at Norge som en del av alliansen må bygge en nasjonal evne med styrkebredde og 
styrkedybde tilpasset NATOs kollektive forsvar som: 

○ Evner å nekte med nasjonale midler inntil alliert forsterkning er effektive i striden 
○ Evner å bidra som del av en alliert nektelsesoperasjon 
○ Evner å motta allierte styrker 
○ Evner å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner 

 
● Fordi Norge er avhengig av alliert støtte, er det avgjørende at denne utløses. Troverdig norsk 

nektelse bygger derfor på evnen til å forhindre at en aggressor kommer unna med en bilateral 
konflikt. Norge er avhengig av eskaleringskontroll, altså evnen til å drive konfliktnivået opp 
forbi en garantert utløsning av artikkel 5.  

○ Det er derfor nødvendig å hele tiden kunne møte utfordringer/aggresjon på alle 
konfliktnivå, helt frem til det er åpenbart at alliansen må tre inn (garantert utløse 
artikkel 5). 

○ En slik evne gir også politisk evne til å eskalere eller deeskalere, avhengig av hva 
som er i nasjonens interesse.  

○ Modellen viser at disse evnene teoretisk kan overlates til alliansen, men viser videre 
at dette ikke er en ønsket tilnærming gitt størst mulig norsk politisk handlefrihet som 
overordnet mål.         
 

● Styrken Norge utvikler burde ta hensyn til hva alliansen kommer med når, slik at alliansens 
kampkraft er så balansert som mulig i operasjonsområdet. Norsk landmakt vil innledningsvis 
derfor utgjøre alliansens landstyrke, fordi forsterkninger på land vil komme betydelig senere 
enn luft- og sjøstridskrefter kan være på plass. For å kunne anvende luft- og 
sjøkomponentens bidrag/effektorer fra andre allierte i en fellesoperasjon vil derfor 
interoperabilitet være avgjørende viktig.  
 

● Analysen viser at det er avgjørende å være lokalisert riktig for å nekte aggressoren ankomst 
eller kontroll i områder vi prioriterer.  
 

● Evnen til å kunne møte utfordringer eller aggresjon på alle konfliktnivå innebærer en 
helhetlig tilnærming sammen med utenriks- og  justissektoren, samt øvrige sektorer. I 
tillegg til evnen til å forstå hva som er i ferd med å skje, krever dette også samtidig 
tilstedeværelse av evner til å: 

○ Møte terror/destabiliseringsaktiviteter sammen med totalforsvaret 

                                                
2 NATO definerer allianseforpliktelser gjennom Cash, Capabilities and Contributions, der capabilities er definert i NATOs 
offisielle styrkemål. https://www.nato.int/cps/fr/natohq/opinions_163365.htm 
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○ Evne til å møte diffuse avdelinger/operasjoner3 
○ Evne til å møte lettere avdelinger i strid 
○ Evne til å møte robuste avdelinger i strid 

 
● Allianseforpliktelsene krever i tillegg evne til samtidig bidrag utenfor Norges grenser 

som del av NATOs kollektive forsvar. 
 

● Norge er avhengig av andre NATO-lands atomvåpen for å ha evne til troverdig 
proporsjonal avstraffelse på de høyeste nivå. Troverdig avskrekkelse er avhengig av 
troverdig nektelse komplementert av evne til proporsjonal avstraffelse, og forklarer derfor 
Norges valg av innretting “...med basis i NATOs kollektive forsvar”. Norge har likevel behov 
for en viss selvstendig evne til avstraffelse på lavere nivå i konfliktskalaen. Nødvendigheten 
av atomvåpen i alliansen oppstår som følge av potensielle motstanderes evne til å bruke 
kjernefysiske våpen. 
 

● Bruken av nasjonale evner til å ramme motstanderen på svært langt hold, på deres eget 
territorium eller ta ut deres høyverdige mål, i en avstraffelsesfunksjon vises i analysen å være 
lite fleksibelt og dårlig egnet til å møte utfordringer på samtlige konfliktnivå. Analysen viser 
overraskende at den nasjonale handlefriheten er borte før konflikten er i gang, og at 
veien fra en avstraffelsestilnærming til introduksjon av kjernefysiske kapabiliteter er 
faretruende kort.  
 

● Prioritering av nasjonal evne til avstraffelse med langtrekkende presisjonsild er derfor ikke 
hensiktsmessig. Eventuell norsk avstraffelse burde kun skje i regi av alliansen. 
 

● Militære evner med langtrekkende kapasitet, brukt som en del av et domene-balansert forsvar 
i en nektelsesrolle vil være mer anvendelig, under forutsetning av styrkestrukturen for øvrig er 
innrettet mot “nasjonal forsvarsevne til å møte utfordringer på alle konfliktnivå”. 
 

● Med bakgrunn i NATOs avgjørende viktige rolle for forsvaret av Norge, er det åpenbart at 
evne til å møte allianseforpliktelser er avgjørende, både for å vedlikeholde og styrke 
samholdet i alliansen, men også for å komponere militære styrker som alliansen kan 
anvende.  
 

For å gjøre Norge i stand til å bidra effektivt til NATOs kollektive forsvar bør NATOs egne 
capability requirements til Norge, basert på alliansens balanserte kapabilitetsbehov, legges til 
grunn for utviklingen.  

 
Norge må i tillegg til NATOs krav være i stand til å møte de militære utfordringer vi kan bli stilt 
ovenfor utenfor de situasjonene som utløser NATO Artikkel 5.             
 

 
  

                                                
3 Ofte referert til som “små grønne menn” 
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Hovedfunn: NATO Responses to a Russian Incursion into Norway,  
Acertas Analytics v/Asle Toje og Jacek Kugler 
 
Rapporten i sin helhet finnes som vedlegg 2.  
 
Artikkel 5 i Atlanterhavspakten er selve bærebjelken i alliansen og et avgjørende premiss for Norges forsvar. 
Artikkelen har stått uforandret gjennom alliansens 70-årige historie, og har kun vært utløst en gang; etter 
angrepene 11. september 2001. Kjernen i artikkelen er at et angrep på et medlemsland skal anses som et 
angrep på alle. Utfordringen i dagens sikkerhetspolitiske situasjon er at interessene til et stadig økende antall 
medlemsland spriker. Hæren mot 2040 ønsker derfor å utforske om sikkerhetsnettet som ligger i artikkel 5 har 
potensielle svakheter, som burde tas høyde for i prosjektets arbeid. Rapporten er et selvstendig vitenskaplig 
analysearbeid, og representerer ikke Hærens eller andre offisielle norske myndigheters syn. 
  
Analysen så på sannsynlighet for støtte fra NATO, hvor lang tid denne beslutningsprosessen kan ta 
og hvilken form støtten vil få, gitt forskjellige typer aggresjon mot Norge. Arbeidet med analysen er 
gjort uavhengig av prosjektgruppen, basert på åpne kilder og er ugradert. Funnene er oppgitt å være 
med høyere enn 85% sannsynlighet. 
 
Det ble primært vurdert tre nivå for angrep:  

1. massivt (med 500+ drepte på norsk side),  
2. moderat (100-500 drepte på norsk side) og  
3. skjult (uten eller med få drepte. Gjerne virkemidler som påvirkningsoperasjoner, ødeleggelse 

av digital infrastruktur, lav-nivå konflikt i arktis utenfor fastlands-Norge eller lignende).  
 

Hovedslutninger: 
● Analysen viser at Norge overordnet kan stole på militær støtte fra NATO, og særlig våre 

nærmeste allierte, skulle vi bli utsatt for større militære angrep fra Russland. 
● Støtte fra NATO er avhengig av at Norge selv aktivt er engasjert i konflikten og tar tap.  
● Ved et diffust angrep uten (eller med begrensede) tap, er det lite sannsynlig at NATO vil 

engasjere seg på Norges vegne.  
● Det vil uansett, i tilfeller der NATO-land beslutter å støtte, ta opp mot 12 uker før Norge kan 

regne med at den militære støtten er fullt tilstede.  
 
Generelt anbefaler rapporten flere politisk/diplomatiske strategier Norge kan forfølge for å øke 
sannsynligheten for støtte fra NATO/individuelle NATO-land. Prosjektet tar ikke stilling til disse 
anbefalingene og viderebringer disse i linjen.   
 
1. Massivt angrep 
 

● Ved et massivt militært angrep kan Norge stole på bred støtte i NATO og det er sannsynlig at 
Russland vil trekke seg fra en konflikt mot et samlet NATO etter utløsning av artikkel 5. 

 
2. Moderat angrep 
 

● Norge kan regne med militær støtte fra større allierte, utenfor NATO-rammen, så lenge Norge 
selv er aktivt engasjert i konflikten og tar tap (100 - 500 norske drepte). Det er imidlertid 
mindre sannsynlig at NATO enstemmig utløser artikkel 5 i et slikt scenario.  
 

● I en situasjon der NATO ikke er enstemmig er det lite sannsynlig at Russland trekker seg.  
 

● Grad av militær støtte, og hvor raskt denne utløses, er avhengig av vellykket norsk 
diplomatisk innsats.  
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3. Skjult angrep 
 

● I de fleste mindre intense scenarier er NATO-støtte til Norge ikke sannsynlig. Norge 
forutsettes å håndtere disse på egenhånd.  
 

Refleksjoner prosjektet har gjort fra analysen:  
 

● I vurderingen av å gjennomføre et større angrep, er det sannsynlig at Russland kommer til 
tilsvarende konklusjoner som analysen og unngår i det lengste å velge dette som 
fremgangsmåte. Et massivt militært angrep fra Russland mot Norge er derfor mest sannsynlig 
som en del av en større, mer kompleks, internasjonal konflikt. 
 

● For å være i stand til å håndtere et massivt angrep fra Russland som en del av en større 
internasjonal, kompleks konflikt er det avgjørende at Norge som et minimum møter NATOs 
styrkekrav.  
 

● Skulle en bilateral konflikt Norge-Russland oppstå er det mest rasjonelt for Russland å bruke 
diffuse militære midler mot Norge. Dette understreker Norges behov for eskaleringskontroll og 
behov for evner til å håndtere en konflikt selvstendig og fellesoperativt (domene-balansert) i 
hele konfliktskalaen. Det viser også et behov for lokalisering av norske landstyrker i prioriterte 
områder.   
 

● Fordi støtte med landstyrker innebærer både størst risiko for tap for landet som sender 
bidraget, og rent logistikkmessig tar lengst tid å få geografisk på plass, er det avgjørende å ha 
en norsk landstyrke som kan utgjøre alliansens styrke på land frem til forsterkninger fra andre 
medlemsland kan være på plass. Dette påvirker både krav til volum, systembredde og 
lokalisering av landstyrkene.  
 

● Det er en større bredde på utfordringene Hæren kan bli stilt ovenfor enn vi i dag er 
dimensjonert til å håndtere. Dette gjelder både i den høyeste, full-skala, delen av 
konfliktspekteret, der vi kan forutsette å kjempe sammen med allierte, og men også i den 
lavere, mindre intense, delen der vi må å håndtere utfordringer alene. 
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Hovedfunn: Utviklingstrender 
Sammendraget i sin helhet finnes i vedlegg 3. 
 
Norge er en maritim nasjon og har 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 
Nordøstpassasjen. Nordområdenes strategiske betydning for Norge vil øke i fremtiden.  
Både befolkningstrendene og de økonomiske vektorene tyder på at Norge vil kunne opprettholde 
status som et rolig hjørne i verden. De pågående klimautfordringene vil trolig ikke påvirke Norge like 
negativt som andre land må regne med. Konflikter med årsak i klimautfordringer, etniske og religiøse 
forhold, migrasjon og mislykkede stater vil sannsynligvis forbli en utfordring i andre deler av verden. 
Norske landstyrker må derfor være forberedt på å bidra til å bekjempe terror og stabilisere 
konfliktområder i andre deler av verden. Videre må evne til å bistå norske sivile myndigheter i terror- 
og katastrofehendelser videreutvikles.  
 
Forholdet til Russland er preget av en sterk asymmetri på bortimot alle felter; politisk, økonomisk, 
demografisk, geografisk og militært. I 2040 vil Russland sannsynligvis fortsette å være det eneste 
ikke-NATO-land som har evne til å projisere landmakt mot norske territorier på den nordlige halvkule. 
Samtidig ser vi at Kina i stadig større grad involverer seg i spørsmål knyttet til Arktis.  
Militært vil Norge aldri kunne bli jevnbyrdig med Russland. For Norge er det derfor særdeles viktig at 
NATO opprettholder evnen til å projisere militærmakt i nord. Russland har de siste tiårene 
gjennomført en betydelig militær modernisering, og det er forventet at moderniseringen vil fortsette. 
For Norge medfører dette at vi potensielt kan møte militære styrker med moderne kapasiteter, god 
treningsstandard og høy reaksjonsevne. 
Vi kan ikke se bort fra at fremtidige interessemotsetninger med Russland kan få sikkerhetspolitiske 
konsekvenser. I tillegg kan internasjonale konflikter få innvirkning i nord. Baseområdene på Kola står 
fortsatt sentralt i Russlands kjernefysiske strategi. Dette gjør norsk landterritorium i Finnmark og på 
Svalbard spesielt utsatt i en krise eller krig mellom Russland og USA/NATO. 
 
Teknologiske trender 
Selv om verden i alle tider har vært preget av teknologiske endringer, skjer denne utviklingen i et 
stadig økende tempo, ikke minst innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Tidligere var 
forsvarssektoren ledende i utvikling av avansert teknologi, men i dag er det i hovedsak kommersielle 
aktører som driver frem utviklingen. Dette bidrar til at avanserte sensorer, kommunikasjonsmidler og 
sivile komponenter som kan benyttes i våpensystemer, blir tilgjengelige for et stort antall aktører. 
Vesten har i perioden etter andre verdenskrig nytt til dels betydelig teknologisk overlegenhet. Dette 
utfordres i dag av statlige aktører som Russland og Kina, som på en rekke områder har innhentet, og 
sannsynligvis på enkelte områder forbigått vestlige land. 
 
Begrepet “Revolution in Military Affairs” har tidligere fått mye oppmerksomhet, og har av enkelte blitt 
løftet frem som løsningen på våre sikkerhetsutfordringer. I dag er det omdiskutert om dette var en 
revolusjon, eller en evolusjon. Samtidig er det en kjensgjerning at på tross av Vestens teknologiske 
overlegenhet i de siste tiårenes konflikter, har ikke dette gitt de seire man var forespeilet. Teknologisk 
overlegenhet er naturligvis en fordel, men en motstander vil søke å utligne eller unngå våre fortrinn 
samtidig som han vil utnytte egne. Ensidig satsning på enkelt-teknologier, på bekostning av bredde og 
volum, vil gjøre det betydelig enklere for våre motstandere.  
Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi åpner nye muligheter på stridsfeltet, men gir 
også helt nye sårbarheter.  
 
Studien har funnet en rekke teknologiske områder det er relevant å fokusere på i de kommende 
årene: 
 

● På tross av betydelig utvikling innenfor spesielt informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 
ser dagens hovedplattformer innen landmakten ut til å videreføres de kommende tiårene. 
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Utvikling av denne typen hovedsystemer, også innen luft- og sjødomenet, tar typisk et par 
tiår. Det er derfor avgjørende å oppgradere dagens plattformer med ny teknologi, fremfor å la 
disse forvitre i troen på at noe nytt straks kan leveres. 
 

● Utviklingen av neste “generasjons” plattformer i landdomenet vil fortsette de kommende to 
tiårene. Det er viktig å bidra i kravstilling og utvikling av neste generasjon systemer, og 
arbeide systematisk med hvordan innføring av ny teknologi kan endre våre 
operasjonskonsepter. Lettere materialer, nye fremdriftssystemer, bedre sensorer, aktiv 
beskyttelse, kunstig intelligens eller evne til å benytte ubemannede eller autonome systemer 
vil være noen av teknologiene som sannsynligvis vil realiseres.  
 

● Utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi vil bidra til utvikling av bl.a. 
kunstig intelligens (Artificial Intelligence), et betydelig antall sensorer i nettverk (Internet of 
Things) og ubemannede og autonome systemer. Disse teknologiene har potensiale til å endre 
krigføringen i betydelig grad. For Hæren kan de gi en mindre styrke evne til å operere effektivt 
over betydelige landområder. 
 

● Rekkevidde, presisjon og evne til å tilpasse effekten av våpenet til målets beskaffenhet er 
parametre som er under sterkt utvikling. Evne til hurtig å kunne påføre en motstander tap, 
også på store avstander vil være viktig. Her har Hæren betydelig mulighet til å levere ild både 
i det maritime domenet og på land i samarbeid med luftstyrker. Landbaserte systemer vil 
kunne levere kosteffektiv ild i volumer de andre forsvarsgrenene mangler. 
 

● Innenfor logistikk kan eksempelvis additiv produksjon (3D-printing) lette muligheten til å 
understøtte militære styrker. Ubemannede og autonome systemer kan i betydelig grad 
effektivisere logistikken og redusere personellbehovet i denne delen av styrken. 
 

● Den enkelte soldaten har de siste årene fått tilgang til bedre sensorer, moderne 
kommunikasjonsmidler og bedre beskyttelse. Dette har økt vekten og kompleksitet på 
materiellet den enkelte soldat må bære med seg. Denne utviklingen forventes å fortsette, men 
også systemer som øker yteevnen og reduserer vekt vil bli tilgjengelig. 
 

● Potensielle motstandere får i stadig større grad tilgang til sensorer, nettverk og 
våpensystemer med høy presisjon. Dette gjør våre avdelinger mer sårbare. Moderne 
kamuflasje, systemer for beskyttelse av både mobile og mer stasjonære avdelinger, ulike 
typer narretiltak og operasjonskonsepter hvor avdelinger opptrer mer distribuert, er 
avgjørende for å kunne virke effektivt på fremtidens stridsfelt. 

 
Det teknologiske utviklingen pågår kontinuerlig, og i et tilsynelatende eskalerende tempo. Det er ikke 
mulig å forutsi nøyaktig hvilke teknologiske muligheter som vil være tilgjengelige i 2040. Hæren må 
kontinuerlig bidra til å påvirke at teknologiutvikling og anskaffelser skjer innenfor akseptable 
kostnader. Anskaffelse og implementering av ny teknologi tar tradisjonelt lang tid i forsvarssektoren. 
Evne til hurtigere utvikling og implementering av ny teknologi og nye operasjonskonsepter må styrkes 
i fremtiden. Et samarbeid med nasjonale og allierte forskningssentra, samt industri, er derfor 
essensielt for å lykkes.  
 
En snever tro på at teknologisk overlegenhet er tilstrekkelig på et fremtidig stridsfelt er lite troverdig og 
vil kunne bidra til ytterligere konflikter hvor Vesten i liten eller ingen grad når sine politiske 
målsettinger. 
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Anbefalt konsept for en troverdig landmakt for fremtiden: 
Prosjekt Hæren mot 2040 har identifisert et klart behov for styrking av den nasjonale landmilitære 
evnen. Anbefalingen avgrenser seg til et konsept for Hæren i en fellesoperativ ramme, men analysen 
er helhetlig og vektlegger betydningen av Heimevernet og alle elementer i totalforsvaret for å kunne 
ivareta både samfunns- og statssikkerhet. Utfordringsbildet er komplekst. Potensielle motstandere må 
forventes å ha stor bredde av kapasiteter og vil kunne utnytte åpenbare svakheter i vår nasjonale 
evne. 
 
Forsvarets viktigste oppgave er å unngå en militær konflikt, først og fremst gjennom å avskrekke 
potensielle aggressorer. Avskrekking kan teoretisk løses gjennom to ulike tilnærminger, nektelse og 
avstraffelse. Å basere et forsvarskonsept på ren avstraffelse med nasjonale kapasiteter, vurderes 
som uhensiktsmessig for en småstat i møte med en stormakt. Et nektelsesbasert konsept kan derimot 
sikre en hurtig og tilpasset eskalering av konflikten, til et slikt nivå at alliansen vil måtte involveres. 
Eventuelt deeskaleres situasjonen raskt, og norsk suverenitet og politisk handlefrihet er opprettholdt.  
 
Vår fremste evne til avskrekking ligger i alliansen. Analysen har vist at Forsvaret derfor må ha evne til 
å nekte en motstander tilgang til norsk territorium hurtig, i alle domener. Dette krever en bredde og 
dybde av kapasiteter, også i domener som det kognitive, cyber og space.  
 
Samtidig er det tydelig at allierte bidrag, om de skulle komme, vil være tilgjengelige på ulik tid i ulike 
domener. Allierte luftstyrker vil kunne bidra meget hurtig, allerede etter få timer eller dager. Sjøstyrker 
vil ta noe lengre tid, sannsynligvis i løpet av dager til få uker. Landstyrker derimot, vil ta betydelig 
lenger tid. Avhengig av situasjon, om det er konflikt i andre regioner eller årstid, vil disse først være på 
plass uker og måneder etter en beslutning. Tilgjengeligheten på allierte landstyrker som kan operere i 
arktisk klima vinterstid vurderes å være svært lav, og vil kunne ytterligere forverre situasjonen.  
 
Konsekvensen er at norske landstyrker må ha reaksjonsevne og utholdenhet til å være det 
landmilitære bidraget i flere måneder. Dette innebærer ikke minst evne til å samvirke med nasjonale 
og internasjonale luft- og sjøstyrker. Konsekvensen er at for å ivareta et troverdig forsvar, må 
landmakten styrkes innenfor reaksjonsevne, utholdenhet og interoperabilitet med allierte. Dette 
kommer i tillegg til evne til å levere relevante styrkebidrag til alliansen og andre internasjonale bidrag 
utenlands. Dette vil være kostbart, da innslag av stående styrker må økes, tilstedeværelse i viktige 
områder må økes, volumet på styrkestrukturen må økes og styrkene må være utrustet med moderne 
kapasiteter. Dette vil likevel være beskjedent, tatt i betraktning potensielle konsekvenser av selv en 
begrenset militær konflikt med en stormakt.  
 
Hæren mot 2040 mener det er mulig å møte landforsvarets del av ambisjonsnivået som rettes mot 
Forsvaret innenfor en realistisk økonomisk ramme og tidshorisont, gitt at følgende konseptuelle 
tilnærming legges til grunn.   
 
Tilfredsstillende nasjonal kontroll i prioriterte områder, forsterket av nektelse i tilstøtende 
områder, med konstant evne til nasjonal krisehåndtering og alliert samarbeid. 
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Gapet mellom dagens struktur og det identifiserte behovet anbefales redusert gjennom følgende tiltak: 
 
Overordnet 

● Økt robusthet og volum i avdelingene 
● Styrket ildkraft  
● Økt beskyttelse – luftvern og CBRN 
● Situasjonsforståelse –  ISTAR og jegeravdelinger 

 
Mobile landstyrker 

● Brigade 1 – nasjonal- og NATO-beredskap  
● Brigade 2 – forsterket nasjonal beredskap og utholdenhet 

 
Finnmark landforsvar (tilstedeværelse og kort klartid) 

● Lettere styrker i øst for nektelse 
● Tyngre styrker i vest for kontroll  
● Langtrekkende ild 
● Kystnær sjønektelse 
● Robust luftvern 

 
Sikringsavdelinger 

● HMKG styrkes 
● Mobile regionale bataljoner 
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Mot Gjennomgripende Operasjoner i 2040 
Fremtiden preges av ekstrem befolkningsvekst, med en sammendragning mot byer ved havet. 
Klimautfordringer og ressursknapphet fører til flere konflikter. Vann, mat og medisiner fortsetter å øke 
i knapphet. Staten fortsetter å miste monopol på voldsmakt. Fremtidens stridsfelt er både øde og 
overbefolket, det er tettpakket av teknologi og det er uoversiktlig. 
 
Våpen blir mer dødelige og mer presise, med større rekkevidde. Krig er fortsatt en 
mellommenneskelig arena, men krigens natur utfordres med økt bruk av kunstig intelligens, droner og 
robotteknologi. Det internasjonale samfunn slik vi har kjent det siden 1648 er under sterkt press. 
Permanent hybridisering av væpnet konflikt og økt bruk av cyberdomenet, samt høyere innslag av 
private aktører med egne strategiske mål preger militær virksomhet. Forskjellen mellom krig og fred 
står i fare for å viskes ut. Økt kompleksitet og utvidet kontrollspenn, og uklare målsettinger preger 
militær aktivitet. Hybride styrker, strukturer, innsats  og effekter i både det fysiske og det kognitive 
domenet gir økt behov for global nær-sann-tid forståelse. 
 
Clausewitz’ beskrivelse av samspillet mellom folket-fyrsten-feltherren forskyves av moderne medier 
og nettverk. Dersom vi kan påvirke folkets oppfatning gjennom sosiale medier, så angriper vi indirekte 
en motstanders evne til å utøve press mot oss. Konflikter utkjempes like mye i det kognitive som det 
fysiske domenet. 
 
Gjennomgripende operasjoner er 
evnen til gjennomgripende å bruke 
domene-overskridende kombinasjoner 
av ulike system og våpen. Gjennom 
forskjellige funksjonsområder slås 
fiendtlige styrker, det skapes 
avgjørelse, eller det settes premisser 
for videre forhandlinger.  
 
Dette inkluderer evnen ta eller sikre 
luft-, sjø eller land-territorium. Man 
skaper  midlertidige fysiske eller 
psykiske fordeler overfor en 
motstander, med hensikt å tilrive seg 
initiativet i en operasjon. 
 
Dette oppnås ved at de menneskelige, 
prosessuelle og teknologiske 
dimensjonene er tilpasset slik at man 
ikke lengre snakker om et domene-
avhengig, nettverksbasert forsvar, 
men at man er gjennomgripende i alt, 
hele tiden, og leverer effekt i den 
virtuelle, kognitive og fysiske sfæren.  
 
 
Hærens tidløse karakter 
Uavhengig av kontekst og teknologi, ligger hærens tidløse karakter til grunn. Det er dette som 
kjennetegner hærstyrker, og gjør det nødvendig å ha en spesiell eget fokus på dette domenet 

Nærhet – til befolkning, operasjonsområde, infrastruktur, og verdier som skal beskyttes. 
Avgjørelse – gjennom evnen til å slå en fiende på land, ved å ta og holde lende og å legge til rette for 
sivil bistand og gjenoppbygging. 
Varighet – Ved tilstedeværelse av landstyrker oppstår det ikke maktvakuum og rom for alternative 
maktstrukturer i operasjonsområdet. Få, om noen, konflikter i moderne tid har latt seg løse uten bruk 
av tilstrekkelig landmakt.   
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Om prosjektet “Hæren mot 2040”  
Siden 1628 har Norge hatt en hær for å bevare nasjonal suverenitet, gi politisk handlingsrom, innfri 
internasjonale forpliktelser og løse militære utfordringer på land. Det grunnleggende rasjonalet for 
organisasjonen har vært konstant, men Hæren selv har vært i kontinuerlig endring for å løse oppdrag 
gjennom århundrene. 
  
Sjef Hæren har i oppdrag å være den fremste landmilitære rådgiveren i Norge. For å plassere 
prosjektet Hæren mot 2040, er det nyttig å se for seg at det til enhver tid finnes “fire hærer” langs en 
tidslinjal. 
 
Den første av disse finner du ute i garnisoner, øvingsfelt eller i internasjonale operasjoner i dag. Du 
kan gi den en oppgave og det eksisterer mennesker og materiell som kan brukes til å løse disse 
oppgavene. Dette er dagens hær. 
Den neste hæren finner vi i de politiske langtidsplanene. Det er en hær som er blitt gitt en politisk 
ambisjon. Det er den vedtatte Hæren og den som dagens hær har i oppdrag å realisere. Den tredje 
hæren er den 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 strukturutvikling- og 
perspektiv-planer. Denne hæren ligger bortenfor den vedtatte. Det er 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 
styringsdokumentenes horisont. Det er ideene vi kan sikte mot når vi driver kontinuerlig 
langtidsplanlegging. Dette kaller vi den konseptuelle hæren. 
 
Hæren mot 2040 er et grunnlag for Sjef Hærens innspill til utvikling av morgendagens hær, gjennom å 
skue mot den konseptuelle hæren. 
 
Bidragsytere: 
Brigader Eldar Berli (prosjektleder til 30. november 2018) - FFI 
Oberst Tomas Beck (prosjektleder fra 1. desember 2018) - Hærstaben 
Forskningssjef Halvor Ajer - FFI 
Oberstløytnant Sven Bjerke - Hærens våpenskole 
Forsker Johan Dovland - FFI 
Oberstløytnant Alf Birger Enger - Hærens våpenskole 
Strategisk rådgiver Brede Hertzenberg - Hærstaben 
Oberstløytnant Gaute Indseth - Hærstaben 
Oberst Ellef Iversen - Forsvarsmateriell 
Major Per Kleiven - Hærstaben 
Oberstløytnant Magne Steiner Malmo - Hærens våpenskole 
Oberstløytnant Knut Olav Olsen - Forsvarsmateriell 
Oberstløytnant Tony Platek - Hærens våpenskole 
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