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Overordnet	
Mange trender peker på en fremtid med økte utfordringer innen økonomi, demografi, konflikt og klima. 
På tross av dette er ikke alt negativt. Vi anerkjenner at mange av de positive utviklingstrekkene og at 
mange av konsekvensene av globalisering og moderne teknologi vil kunne gjøre livene bedre og 
enklere for mange mennesker i Norge og verden. Det er allikevel nødvendig å fokusere på utfordringer 
og trusler når vi skal analysere landmakten i et konseptuelt fremtidig perspektiv. 
  
Det er store trender som preger utviklingen av verden lokalt, regionalt og globalt. Særlig er spørsmål 
knyttet til globalisering, demografisk utvikling, økonomisk uro, klimautfordringer, teknologisk utvikling, 
energi- og ressurskamp, samt endringer i det internasjonale aktørbildet av interesse. Noen av 
trendene har tydelig og direkte innvirkning på vår fremtid, mens andre har en mer indirekte innvirkning 
på utviklingen i Norge og våre nærområder. Hvordan samfunnet i Norge og verden utvikler seg er 
sentralt i hvordan landmakt utøves mot 2040.  
 
Verden blir mindre som følge av moderne kommunikasjons- og transportteknologi. Ikke bare har det 
integrert nasjonaløkonomier, men hele samfunn. Ideer, kapital og tjenester kan nå flyte tilnærmet fritt 
mellom ulike kulturer; samtidig vil denne flyten søkes begrenset fra totalitære regimer. Denne 
sammensmeltingen øker den gjensidige avhengigheten og oppmuntrer deltagerne til å ta en del av det 
felles ansvaret for systemet. Samtidig foregår det en betydelig befolkningsvekst, urbaniseringstrend og 
en ekstrem befolkningsfortetting i kystnære strøk.  
 
Befolkningsveksten i verden fører til økt behov for energi og andre vitale ressurser. Disse vil det trolig 
være knapphet på i fremtiden, og resultatet kan bli kamp om ressurser som rent vann og fornybar 
energi. Klimautfordringene som vi ser i dag, vil trolig fortsette å øke i omfang. Vi vil kunne få endringer 
i været og mer ekstremvær samt en fortsatt smelting av isen i polområdene. Når urbaniseringen fører 
med seg en dramatisk økning i antallet megabyer i den litorale sonen rundt ekvator, fører det med seg 
en rekke utfordringer for fremtidens militære styrker. Store folkemengder kan havne i områder som er 
utenfor statens rekkevidde, og klimaendringer kan føre med seg både menneskeskapte konflikter og 
humanitære katastrofer.  
 
I dette operative miljøet er det sannsynlig at aktørbildet vil endre seg, fra et internasjonalt samfunn 
hvor statene er eneste legitime spiller, til et mer komplekst samfunn bestående av stater, regionale 
aktører, internasjonale kommersielle foretak, internasjonale organiserte kriminelle, ekstreme 
organisasjoner med utspring i religiøse eller andre ideologier og enkeltindivider med stor innflytelse. 
Statens rolle og status kan bli satt under ytterligere press, og dette har allerede ført til en hybridisering 
av det internasjonale samfunnet og væpnet konflikt. Stater samarbeider med private militære foretak 
og kommersielle foretak for å nå sine mål. Denne tendensen forventes å øke i omfang de neste 20 
årene.  
En endret struktur i det internasjonale samfunnet vil kunne føre til at militærmakten, som tradisjonelt 
har blitt brukt for å påtvinge motstanderen vår vilje gjennom trussel om eller bruk av vold, kan bli brukt 
til å skaffe nasjoner, organisasjoner eller allianser fordelaktige posisjoner for å påvirke pågående 
forhandlinger. Forskjellen mellom krigstilstand og fredstilstand kan bli visket gradvis ut, og vi vil trolig 
gå inn i en tid hvor konflikt og strategier for å løse disse er konstante tilstander, snarere enn forhold 
som skrus av og på. Således blir militærmakten nyttet for å oppnå politisk innflytelse snarere enn å nå 
tydelige politiske målsetninger.  Å navigere i dette internasjonale samfunnet er vanskelig. 
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Vitenskap	og	teknologi	
Verden opplever en omfattende teknologisk endring, spesielt innen informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. Den teknologiske utviklingen forventes å øke i tempo de kommende 
tiårene. Utviklingen er i stor grad drevet av kommersielle interesser for det sivile markedet, noe som 
gjør at mye av teknologien også er tilgjengelig for potensielle motstandere både statlige og ikke-
statlige. 
 
Vesten og NATO har de siste tiårene nytt et betydelig teknologiske forsprang på sine motstandere. 
Dette forspranget er for første gang siden den kalde krigen utfordret. I en periode hvor USA og andre 
vestlige land har hatt hovedfokus på opprørsbekjempelse, har Kina og Russland utviklet moderne 
kapasiteter for å møte vestens teknologiske forsprang. Innen en rekke områder er disse landene i ferd 
med å hente inn forspranget eller er allerede teknologisk ledende. USA og NATO har derfor startet en 
omfattende prosess for å opprettholde et teknologisk forsprang på potensielle motstandere1. USAs 
tidligere vise-forsvarsminister Bob Work har kalt dette “Third Offset Strategy”. Den første av disse 
“offset” var amerikansk kjernefysisk overlegenhet på 1950-tallet, mens den andre var utviklingen av 
konvensjonelle presisjonsvåpen med effektive nettverk til å utnytte disse på 1970 og -80 tallet. 
Amerikanerne mener den tredje vil preges av kunstig intelligens og autonomi2. 
 
På 1990-tallet tok flere sentrale aktører til orde for at det pågikk en “Revolution in Military Affairs 
(RMA)”. Selv om det har skjedd store endringer teknologisk de siste tiårene, er det likevel omdiskutert 
om dette har vært en revolusjon, men heller en evolusjon3. Selv om det har vært betydelig utvikling på 
mange teknologiske områder, spesielt informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og 
ubemannede systemer, kan man hevde at den teknologiske optimisme som lå til grunn ved 
årtusenskifte ikke er innfridd. Samtidig har den teknologiske utviklingen åpnet helt nye sårbarheter, 
både i militære organisasjoner og i kritisk sivil infrastruktur som understøtter militære operasjoner, slik 
som kommunikasjon og strømforsyning. Cyberoperasjoner fremstår derfor som en betydelig trussel for 
moderne militære organisasjoner og sivile samfunn, og kan i kombinasjon med andre militære 
virkemidler være en “game-changer” på stridsfeltet. På tross av Vestens teknologiske overlegenhet, 
har dette i begrenset grad bidratt til man har kommet seirende ut av væpnede konflikter, slik som 
Vietnam, Irak, Afghanistan og Syria. En snever tro på at teknologisk overlegenhet er tilstrekkelig på et 
fremtidig stridsfelt er derfor lite troverdig og vil kunne bidra til ytterligere konflikter hvor Vesten i liten 
eller ingen grad når sine politiske målsettinger4. 
 
Utviklingen av informasjonsteknologi, både hardware og software har vært eksponensiell i mange tiår, 
og evnen til å gjøre beregninger har i hovedsak doblet seg hvert annet år, eller prisen på prosessoren 
er halvert på samme periode5. Dette har ikke vært tilfellet innen mange andre teknologiske områder, 
slik som skip, fly og pansrede kjøretøyer. De plattformbaserte systemene som finnes i dag, var i all 
hovedsak under utvikling ved inngangen til årtusenet. Utviklingen av større militære systemer tar 
gjerne et par tiår, og det er derfor rimelig grunn til å tro at de systemene som finnes i 2040 er de man i 
dag ser utvikles hos de store aktørene. Legger man dette til grunn, ser man konturene av de systemer 
som vil være dominerende på et stridsfelt de neste 20 årene.  
 
For å kunne vurdere hvordan teknologiske trender kan påvirke fremtidig operasjonsmiljø og fremtidige 
operasjonskonsepter, kan det være hensiktsmessig å ta for seg dette gjennom flere trinn. Et naturlig 
første trinn kan være en kartlegging av teknologiområder med potensielt opprivende effekter 

																																																													
1 Framework for Future Alliance Operations. NATO. 2018. 
2 Remarks by Deputy Secretary Work on Third Offset Strategy. Tale av Bob Work i Brussel 18 april 2016. 
https://dod.defense.gov/News/Speeches/Speech-View/Article/753482/remarks-by-deputy-secretary-work-on-third-offset-
strategy/ Lastet 21. februar 2019. 
3 A Retrospective on the So-called Revolution in Military Affairs, 2000-2020. Michael O’Hanlon. Foreign Policy at Brookings. 
2018. 
4	The New Rules of War. Sean McFate. 2019.	
5 Ofte referert til som Moore’s lov. 
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(«disruptive effects») for militære operasjoner. Et neste naturlig trinn kan være å identifisere mulige 
anvendelser av disse teknologiene. Disse to trinnene henger tett sammen og kan ofte være behandlet 
under ett i ulike trendanalyser. Et siste trinn i vår sammenheng er hvordan slike nye anvendelser, ny 
funksjonalitet eller drastiske endringer i ytelse kan påvirke hvordan man gjennomfører militære 
operasjoner, eller hvordan operasjonsmiljøet kan endres. 
 
Vi vil her først diskutere de to første trinnene siden disse, som sagt, ofte behandles sammen i ulke 
kilder; deretter vil vi ta for oss tredje trinn – konsekvenser for operasjoner og operasjonsmiljø. 
 
Som for fremtidsstudier innen andre områder, er også studier av fremtidig teknologiutvikling beheftet 
med en grunnleggende usikkerhet. Dette gjelder både hvordan utviklingen går og hvor fort utviklingen 
får betydning for det vi diskuterer her – fremtidige operasjoner og operasjonsmiljø. Det siste går på 
hvor lang tid det tar fra en teknologi eller anvendelse blir tilgjengelig og til den har fått en betydelig 
utbredelse; oppfinnelser kommer i stadig større grad raskere fra tegnebrett til marked enn tidligere. Et 
eksempel er telefonen som brukte ca. 56 år på å nå halvparten av husstander i USA, mens 
smarttelefonen brukte ca. 7 år på å nå samme utbredelse6. 
 
NATOs vitenskaps- og teknologiorganisasjon (NATO STO – NATO Science and Technology 
Organisation) har utarbeidet en oversikt for å kartlegge potensielt betydningsfulle teknologitrender. 
Resultatene er oppsummert i en rapport som diskuterer 12 teknologiområder7. Disse er sortert etter 
hvilken tidshorisont det forventes tilhørende konsekvenser for militærmakt og militære operasjoner. 
Konsekvensene kan være innen en rekke områder relevante for militærmakt, som eksempelvis ytelse 
for enkeltsystemer og komponenter, produksjon av materiell og styrker, vedlikehold av lagre, 
beslutningsstøtte, etc. Siden vi her ønsker fokus på fremtidens operasjonsmiljø, er det mest 
interessant å se på anvendelser av betydning for selve striden og det miljøet den foregår i. Andre 
anvendelser er selvfølgelig også viktige i en bredere analyse av fremtidig militærmakt. 
Teknologiområdene er listet i det følgende; vi har valgt å bruke det engelske begrepet fra STO-
rapporten som betegnelse på det enkelte område. Teknologiområdene er ikke nødvendigvis nye i seg 
selv; det er utviklingen innen de enkelte områder som antas potensielt å ha «disruptive effects». 
 

- Kort tidshorisont (<6 år): Additive Manufacturing (additiv produksjon), Everywhere Computing 
(datakraft over alt), Predictive Analytics (prediktive analyser), Social Media (sosiale media), 
Unmanned Air Vehicles (ubemannede luftsystemer) 

- Midlere tidshorisont (6-20 år): Advanced Materials (avanserte materialer), Mixed Reality 
(blandet virkelighet). Sensors are Everywhere (sensorer over alt) 

- Lang tidshorisont (>20 år): Artificial Intelligence (kunstig intelligens), Electromagnetic 
Dominance (elektromagnetisk dominans), Hypersonic Vehicles (hypersoniske farkoster), 
Soldier Systems (soldatsystemer) 

 
En annen kilde til fremtidsprediksjon innen teknologi8 nevner områder som delvis overlapper med 
STOs oversikt: Noen av de teknologiene som der vurderes som potensielt revolusjonerende, er videre 
utvikling av informasjonsteknologi som muliggjør behandling av store mengder data. Dette inkluderer 
utviklingen av Quantum Computing, Artificial Intelligence (AI), Big Data, Internet of Things (IoT) og 
ikke minst videre utvikling av autonome og ubemannede systemer. 
 
Neste trinn, hvordan operasjoner og operasjonsmiljø påvirkes, kan vurderes på flere nivåer. En mulig 
inndeling kan være å se på enkeltsystemer/plattformer, militære basisfunksjoner eller mer overordnet, 
på faktorer ved selve operasjonene. I disse vurderingene er det også viktig å inkludere den 

																																																													
6	BlackRock	(2014):	INTERPRETING	INNOVATION	–	IMPACT	ON	PRODUCTIVITY,	INFLATION	&	INVESTING	
7	NATO	Science	&	Technology	Board	(2017):	STO	Tech	Trends	Report	2017,	Public	Release	Version	of	AC/323-
D(2017)0006	(INV)	
8	Forecasting	change	in	Military	Technology,	2020-2040.	Michael	O’Hanlon.	Foreign	Policy	at	Brookings.	2018.	
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fundamentale gjensidigheten i operasjoner – krigføring som en kamp mellom aktører. Avhengig av 
forskjeller i teknologinivå og operasjonens art i form av målsetning og operasjonsmiljø, kan det være 
vel så viktig å redusere eller fjerne motstanderens muligheter for å utnytte nye teknologier. Vi vil her 
peke på noen muligheter innen disse nivåene; i hvilken grad disse faktisk vil inntreffe, avhenger blant 
annet av hvordan militære organisasjoner evner å utvikle operasjonskonsepter som utnytter 
mulighetene de gir, uten at motstanderen utvikler relevante mottrekk eller utnytter kritiske sårbarheter. 
 
Innen enkeltsystemer/-plattformer vil utviklingen delvis kunne gi nye anvendelser/funksjoner og delvis 
gi vesentlige ytelsesforbedringer. Dette vil igjen kunne medføre nye eller endrede 
operasjonskonsepter. På landsiden vil utviklingen innen sensorer, regnekraft og AI gi potensiale for 
drastisk økning i lokal situasjonsforståelse, beslutningshastighet og automatisering. Dette peker i 
retning av at potente plattformer vil kunne få vesentlig bedret evne til egenbeskyttelse, blant annet i 
form av «presisjonsforsvar» - et motstykke til tradisjonell oppfattelse av presisjonsvåpen – ved at 
selvforsvarsystemer får økt evne til å fysisk stoppe eller ødelegge innkommende trusler. Dette har 
allerede materialisert seg og er i ferd med å få økt utbredelse i form av aktive beskyttelsessystemer9 
mot enkelte trusselkategorier. En utvikling mot presisjonsforsvar ventes generelt10, ikke bare for 
stridskjøretøy, men eksempelvis også for stasjonære installasjoner. Utvikling innen materialteknologi 
og produksjonsmetoder har potensiale for å gi bedret beskyttelse og integrering av ulike funksjoner 
som eksempelvis signaturendring. På våpensiden vil hypersonisk fremdrift bidrag til kortere 
responstider fra lokalisering til effekt, med tilhørende muligheter for å slå på større avstander eller 
komme gjennom forsvarssystemer. 
 
Autonome, ubemannede systemer må forventes å få en stor utbredelse, muliggjort gjennom bedret 
lokal situasjonsforståelse og AI. Autonome systemer med kunstig intelligens, gjerne i stort antall, 
såkalte “svermer”, har et enormt potensiale. Ubemannede systemer som samhandler med mennesker, 
såkalt “man-unmanned teaming” vil gi systemer økt effekt, selv med redusert bemanning. Større, 
verdifulle plattformer som ikke er «expendable», må som nå ha tilpasset beskyttelse. Dette gjelder 
også ubemannede systemer der selve stridsverdien må beskyttes.  
 
Dagens soldater har personlig utstyr som veier betydelig mer enn sine forgjengere og eksempelvis de 
motstandere man har stått overfor i de siste års konflikter. Moderne sensorer, 
kommunikasjonssystemer og personlig beskyttelse har økt effekten og beskyttelsen for den enkelte 
soldat, men samtidig redusert mobiliteten. I fremtiden kan man se soldater utstyrt med såkalt 
exoskeletons, hvor kroppen forsterkes med robotteknologi. Miniatyrisering av IKT-plattformer og 
sensorer vil gi den enkelte soldat tilgang til ressurser som analysekapasitet og våpen med stor effekt. 
Utviklingen av ubemannede systemer vil også kunne gi tilgang til roboter som kan støtte den enkelte 
soldat som en “lojal makker”. 
 
Basisverktøyene for krigføring er fortsatt bemerkelsesverdig like sine forgjengere fra den industrielle 
perioden, og billigsalg av annenrangs militært materiell for å finansiere nyanskaffelser vil øke. Derfor 
kan vi forvente å se en rekke mindre og fattigere nasjoner og ikke-statlige aktører som kan ha store 
mengder pansret materiell, med relativt moderne stridsvogner og tyngre artilleri. 
 
Innen grunnleggende funksjoner vil flere av de omtalte teknologiområdene bidra til drastisk økt evne til 
overvåking, både evne til deteksjon og klassifikasjon. Spesielt har utviklingen av ubemannede og 
etterhvert autonome systemer muliggjort omfattende distribusjon av ulike sensorer, inkludert 
satellittbaserte systemer. Avanserte sensorer blir både mindre og billigere, som gjør at utbredelsen vil 
øke. Det vil derfor blir stadig mer krevende å skjule seg på stridsfeltet. Dette gir igjen behov for å 
redusere motstanderens nytte av slik evne. Muligheter for signaturendring, både for enkeltplattformer 
																																																													
9	Beskyttelse	av	stridskjøretøy,	Arild	Skjold.	FFI-forum	05.10.2016.	FFI.	
10	Sustaining	America’s	Precision	Strike	Advantage,	Mark	Gunzinger,	Bryan	Clark.	Center	for	Strategic	and	
Budgetary	Assessments	(CSBA).	2015	
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og for avdelinger gjennom synlig operasjonsmønster, vil være tilsvarende viktig. En mulig konsekvens 
kan være at man i større grad må skjerme operasjonsmønstre og teknikker i fredstid, noe som kan 
medføre økt betydning av å trene i simulatorsystemer. Som nevnt i forbindelse med plattformer, vil 
evnen til presisjonsforsvar medføre økt evne til beskyttelse, samtidig som våpenutvikling, gir økte 
muligheter for å ramme på store avstander med kort respons. 
 
Utviklingen av masseødeleggelsesvåpen vil fortsette i takt med den teknologiske utviklingen og staters 
ambisjoner om å hevde seg i det internasjonale samfunnet. Konvensjonene for begrensing av 
spredning av nukleær våpenteknologi, vil kunne føre til at andre ikke-nukleære (eks. kjemiske og 
biologiske), men svært effektive masseødeleggelsesvåpen, videreutvikles. På tross av en generell 
aversjon mot å bruke disse våpnene, er det ikke utenkelig at de tas i bruk av stater eller 
organisasjoner, for å oppnå begrensede mål. Moderne informasjons- og kommunikasjonssystemer vil 
eksempelvis være meget sårbare for en kjernefysisk eksplosjon i ytre del av atmosfæren som skaper 
en elektromagnetisk puls (EMP). Dette kan være en mulig bruk av kjernevåpen som ikke kan 
utelukkes, som kan betraktes som å ha lavere terskel for å bruke, og som potensielt har katastrofale 
følger både for sivile og militære IKT-systemer11. Konsekvensene av denne utviklingen er at vi bør 
utvikle mer effektive beskyttelsessystemer mot alle typer virkning fra masseødeleggelsesvåpen. 
 
En alternativ tilnærming til å se på effekter av teknologiske trender, er å vurdere hva som er vesentlige 
evner eller faktorer under operasjoner, og hvordan teknologiutviklingen kan påvirke disse. En 
nærliggende tilnærming kan være å ta utgangspunkt i kartlegging og analyser av hvilke faktorer som 
har hatt stor betydning for utfall av operasjoner. Et britisk arbeid12 identifiserte fire faktorer med 
vesentlig påvirkning på utfall: Overraskelse, luftoverlegenhet, aggressiv bakkerekognosering og sjokk. 
 
Som diskutert over, vil teknologiutviklingen forventes å gi drastisk økt evne til overvåking. Dette vil 
kunne ha stor betydning for evnen til ikke å bli overrasket – dvs, redusere betydelig en av de fire 
identifiserbare faktorene. Dette understreker viktigheten av å selv ikke bli overrasket ved hjelp av 
overvåking, samtidig som man på tross av motstanderens evne til overvåking må kunne bevare og 
videreutvikle evnen til selv å overraske. Viktige tiltak kan omfatte evne til villedning ved endring av 
signaturer (materiell og adferd), planting av signaturer (elektromagnetisk, cyber), så vel som evne til å 
ramme uventet ved hjelp av våpen som raskt når langt og ved avdelinger som kan operere selvstendig 
over perioder med robust og betydelig ildkraft og beskyttet mobilitet. Et annet område som påvirker 
evnen til å overraske eller ikke bli overrasket, er utviklingen innen prediktive analyser. 
 
Betydningen av luftoverlegenhet vil ventelig påvirkes av evnen til beskyttelse mot motstanderens 
operasjoner i luftdomenet, både for våpenlevering og overvåking. Dette henger igjen sammen med 
utvikling innen automatiserte forsvarssystemer så vel som antiovervåkingstiltak. Sensor- og 
prosesseringsutvikling vil kunne gi økt evne til innhentingsdelen av aggressiv rekognosering mens 
automatiserte forsvarssystemer vil øke evnen til aggressiv opptreden. 
 
Økt tempo muliggjort ved raskere planlegging, bedre situasjonsforståelse, samt større spekter av 
våpen for å ramme hardt og uventet, vil bidra til sjokk, noe som kan forsterkes av påvirkning i det 
kognitive domenet gjennom villedning gjennom ulike media og systemer. 
 
Den potensielle revolusjonen på militær side ligger i å utnytte ny teknologi innen nye 
operasjonskonsepter. Likevel vil en blind tro på at teknologien kan muliggjør helt nye måter å 
gjennomføre operasjoner på, åpne for kritiske sårbarheter med enormt skadepotensiale. Det er ingen 
tvil om at god utnyttelse av teknologi vil gi taktiske fordeler for de nasjoner som har råd til å skaffe seg 
denne teknologien. Men et vitenskapelig og teknologisk overtak på potensielle motstandere vil sjelden 

																																																													
11 Threat of Cascading ‘Permanent Blackout’ Effects and High Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP),” NIDS Journal of 
Defense and Security, no. 17. 2016. 
12	Storr,	Jim	(2009):	The	Human	Face	of	War,	Birmingham	War	Studies,	Continuum,	UK	
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eller aldri vare. Teknologien utvikler seg hele tiden. Utnyttelse av teknologi kan derfor gi løsninger på 
enkelte utfordringer, men genererer også ny sårbarhet. Det er paradoksalt at desto bedre og mer 
avansert teknologi vi utvikler, jo større blir risikoen for å mislykkes når den svikter. Kompetente 
mennesker som forstår muligheter og sårbarheter med dagens og morgendagens teknologi vil være 
helt avgjørende. 
 
Det eneste som er sikkert innen teknologiutviklingen, er at den pågår hele tiden. Vi kan ikke forutsi 
nøyaktig hvilke teknologiske muligheter som vil være tilgjengelige i 2040. Hæren må kontinuerlig bidra 
til å påvirke at teknologiutvikling og anskaffelser ikke blir dyrere. Et samarbeid med nasjonale og 
allierte forskningssentra er derfor essensielt. 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. Trekantsamarbeidet i Norge, hvor Forsvaret, 
forsvarsindustrien og forskningsinstitusjoner som FFI, samarbeider tett, har vært viktig for utvikling av 
moderne kapasiteter. Dette samarbeidet skal ytterligere styrkes for å bidra i utviklingen av et moderne 
og relevant forsvar13. Det er viktig for Hæren å bidra aktivt i dette arbeidet slik man kobler fagmilitære 
med teknologiske forskningsmiljøer. 
 
Kort oppsummert kan vi si at våpensystemer vil øke i effekt, treffsikkerhet og rekkevidde. Samtidig vil 
fremskritt innen supersterke lettvektmaterialer gi følger for beskyttelsen og mobiliteten til landstyrkene. 
I tillegg kommer effekten av systemer for presisjonsforsvar. Vektreduksjon vil forbedre beskyttelse, 
taktisk mobilitet og utholdenhet. Landplattformer vil derfor sannsynligvis øke i kompleksitet og være 
utstyrt med ulike motmidler, forsvarssystemer og pansring som er tilpasset spesifikke trusler. Økt 
automatisering, både innen planlegging, utførelse og styring av enkeltsystemer, vil gi økt tempo i 
operasjonene. Vi må også være forberedt på at vi blir utfordret i, og søkt påvirket fra, samtlige 
domener. Samtidig er det viktig å unngå et overdrevent teknologifokus. Landoperasjoner dreier seg 
fortsatt om operasjoner i et komplekst miljø der det historisk sett har vært mulig å møte ny teknologi 
med endringer innen stridsteknikk og taktikk.    

Operasjonsmiljøet	mot	2040	
Begrepet sikkerhet har siden slutten av den kalde krigen fått et fornyet og utvidet innhold. Det er ikke 
lenger bare snakk om militær sikkerhet når vi snakker om Norges sikkerhet og når vi utformer vår 
sikkerhetspolitikk. Sikkerhetsbegrepet knyttes i det 21. århundret fremdeles til stater, samfunn og 
individer. Ivaretakelsen av disse perspektivene krever en mer helhetlig tilnærming. Sikkerhet knyttes i 
dag opp mot det som skal beskyttes, og den helhetlige sikkerhetstenkningen som preger det 21. 
århundre dekker således politiske, militære, økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige 
utfordringer. Disse sikkerhetsperspektivene knyttes sammen i uløselige nett av gjensidig påvirkning og 
avhengighet på tvers av landegrenser og sektorer. Innen perspektivet statssikkerhet, som er 
Forsvarets viktigste oppgave, dreier sikkerheten seg om beskyttelse av både det fysiske territoriet, 
statsdannelsen som idé og institusjonene som utfører statens oppgaver. 
 
Ved begynnelsen av dette århundret har vi sett en forskyving i maktforhold fra Europa til Sørøst-Asia. 
Dette fører med seg stor grad av regional instabilitet, hvor lokal maktbalanse utfordres av nye allianser 
og svingninger i lokal, regional og global økonomi. I slike gnissingspunkter kan konflikter lett oppstå, 
og militær maktbruk kan i større grad enn tidligere anses som en viktig del av en stats politiske 
apparat. I tillegg har den finansielle uroen de siste årene redusert vestlige lands evne til å håndtere 
nye utfordringer. 
 
Moderne samfunn er sårbare som følge av sterkere avhengighet av strategiske kommunikasjonslinjer, 
energitilførsel og informasjons- og datateknologi for handel og samkvem. Adgang til fritt å benytte 
globale allmenninger, som internasjonale havområder, internasjonalt luftrom, det ytre rom og det 
digitale rom, er derfor viktig for de fleste land. NATOs strategiske konsept fokuserer for eksempel på 
																																																													
13 Videreutvikling av forsvarssektorens innovasjonsmodell - trekantmodellen 2.0. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 2018. 



	

	 9	

beskyttelse av energirelatert infrastruktur og forsyningslinjer. For Norge, som produsent og leverandør 
av olje og gass til det europeiske kontinent, er dette av betydning.  
 
Terrortrusselen har ført til økt vekt på samfunnssikkerhet både i Norge og i Vesten generelt. De 
senere års omfattende terroraksjoner viser at også statssikkerheten kan bli truet. Det er mange kilder 
til terrorisme, og mange av dem har utspring i politisk eller religiøs ekstremisme. Det er organisasjoner 
i verden i dag som har ytret intensjon om og som har kapasitet til å gjennomføre terrorangrep som kan 
ramme norske interesser. 
 
Norsk samfunns- og statssikkerhet er også utfordret av trusler knyttet til bruk av digital teknologi og 
muligheten for å spre og kontrollere informasjon. Angrep i det digitale rom er en av de raskest 
voksende truslene mot privatpersoner, næringsvirksomhet og offentlige institusjoner. Angrepene kan 
komme fra både statlige og ikke-statlige aktører, eksempelvis fra andre lands militære styrker, 
etterretningstjenester, organisert kriminalitet, terrorist- og ekstremistgrupper, konkurrerende 
forretningsvirksomheter og individuelle hackere. Den mest alvorlige trusselen antas å komme fra 
stater14. 
 
Vår tid preges av tiltakende samhandling og sterkere gjensidig avhengighet mellom stater. For Norge 
er det gunstig og verdifullt at varer, tjenester, informasjon og ideer spres raskt på tvers av 
landegrenser. Samtidig bidrar globalisering til nye sikkerhetsutfordringer, blant annet fordi den skjeve 
fordelingen av de økonomiske fordelene blir synlig. I tillegg er det globalt betydelige forskjeller i verdier 
og målsetninger for ulike aktører, både statlige og ikke-statlige; sammen med den økte 
vekselvirkningen gir dette grunnlag for konflikter, være seg ideologisk/religiøst, økonomisk eller 
ressursmessig. Den gjensidige avhengigheten mellom land og mindre tydelige grenser mellom det 
nasjonale og det internasjonale, bidrar til at hendelser langt borte kan få umiddelbare og alvorlige 
konsekvenser for norsk sikkerhet. Økt grad av avhengigheter på tvers av nasjoner gir også økt risiko 
for at dette kan utnyttes som pressmiddel i konflikter, eksempelvis fra de nasjoner/aktører som 
kontrollerer ressurser som er kritiske for andre. På den annen side har vi de seneste årene sett 
økende forsøk på isolasjonisme og proteksjonisme, blant annet i USA. Om dette er starten på en 
delvis reversering av globaliseringen eller en forbigående trend er vanskelig å si. Hvis trenden 
forsterkes, er det trolig at proteksjonismen øker faren for handelskrig mellom nasjoner og blokker av 
nasjoner. Samtidig vil mange av de øvrige trekkene ved globaliseringen sannsynligvis fortsatt bestå. 
En slik utvikling kan dermed bidra til at de negative trekkene ved globalisering forsterkes av 
mellomstatlig handelskonflikt og en stadig mer uoversiktlig situasjon der militær maktutøvelse kan 
forekomme.    
 

Ulike sikkerhetspolitiske og teknologiske trender gir en viss indikasjon på fremtidig utvikling. Likevel 
kan vi ikke utelukke uventede natur- eller menneskeskapte omveltninger som kan få store 
konsekvenser. Slike hendelser kan true både samfunnssikkerheten og statssikkerheten. De fremstår 
som uventede og sjokkerende når de inntreffer. Når de inntreffer, brytes kjente konseptuelle mønstre 
og nye dannes. Vår evne til å absorbere denne nye viten vil være styrende for hvorvidt det som skjer 
får altomfattende innvirkning eller ikke. Det er ikke hendelsen som er umulig, men vår kunnskap som 
er utilstrekkelig når hendelsen inntreffer. Ved å organisere styrkene våre med fleksible evner og med 
allsidig kompetanse, vil vi kunne absorbere effekten av slike hendelser mer effektivt, og normalitet kan 
også hurtigere gjenopprettes. 

Nordområdene	og	Russland	
Norge er en maritim nasjon. Vi har alltid vært avhengig av havet for handel med våre handelspartnere 
og allierte. Norge har også sine viktigste naturressurser ute i havet; petroleum og fisk. Vi har en lang 
kystlinje og ligger plassert i utkanten av Europa, men samtidig ved porten til Arktis og 
Nordøstpassasjen. Nordområdenes strategiske betydning for Norge vil øke i fremtiden. 
																																																													
14	Fokus	2019.	Etterretningstjenesten.	2019.	
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Russland er vår nabostat i nordøst som vi deler en felles grense med. 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. Norge ønsker derfor ofte å behandle 
sikkerhetspolitiske spørsmål i en multinasjonal ramme, hvor balansen mellom partene kan ivaretas på 
et mer overordnet nivå.  
 
Norge har gjennom hele etterkrigstiden balansert mellom avskrekking og brobygging overfor 
Russland, og har etter hvert utviklet en viss militær forbindelse og samarbeid om spesielt 
bevoktningen av vår felles grense. Det er likevel ingen tvil om at Norges medlemskap i NATO er det 
viktigste virkemiddelet for å trygge vår suverenitet i forholdet til Russland. 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. Selv om vi i dagens situasjon ikke ser for oss en umiddelbar trussel fra 
Russland, så har Russland en betydelig militær kapasitet. Vi kan ikke se bort fra at fremtidige 
interessemotsetninger kan få sikkerhetspolitiske konsekvenser. I tillegg kan internasjonale konflikter få 
innvirkning i nord.   
 
Russlands forsvarsbudsjett ble i perioden 2007-2016 fordoblet i reelle rubler. Denne trenden snudde i 
2017, hvor Russland for første gang på nesten to tiår reduserte sitt forsvarsbudsjett. President Putin 
kunngjorde vinteren 2018 et våpenprogram, som dekker anskaffelser i perioden 2018-2027. 
Russlands våpenprogrammer har en tendens til å være overambisiøse, underfinansiert og forsinkede. 
Den overordnede ambisjonen i våpenprogrammet er at 70 prosent av materiellet i de væpnede 
styrken skal være moderne innen 2020, selv om det er noe uklart hva som ligger i begrepet moderne. 
 
Russland prioriterer de strategiske våpnene, og har de siste ti årene økt antall kjernefysiske 
stridsmidler og utviklet nye leveringsplattformer til disse. Alle delene av den kjernefysiske triaden er 
planlagt modernisert, herunder ubåter, strategiske bombefly og interkontinentale ballistiske missiler. 
Dette forholdet utgjør en asymmetri av strategisk dimensjon i Norges disfavør. Risikoen for trusler om 
bruk, eller faktisk bruk av atomvåpen, medfører at Norge fortsatt bør være i allianse med minst en 
annen atommakt også i fremtiden. 
 
Nye langtrekkende presisjonsvåpen, ubemannede systemer, elektronisk krigføring, 
etterretningsplattformer og kommunikasjonssystemer er alle høyt prioritert i Russlands modernisering.  
Det forventes en økende satsning på moderniseringen av landstyrkene, med spesielt fokus på 
stridsvogner og pansrede kjøretøyer15. Hovedsakelig skal eldre stridsvogner moderniseres, men det er 
forventet en mindre bestilling16 av den nyutviklede T-14 Armata etter 2020.  
Russland har kommet langt i utviklingen av ubemannede luftfarkoster (UAV), og det forventes både 
nye etterretningsdroner og egne droner som kan levere våpen. 
 
Samlet sett må det forventes en omfattende modernisering av de russiske væpnede styrkene de 
kommende tiårene. Evnen vil bl.a. påvirkes av utviklingen i oljeprisen og hvorvidt russiske 
myndigheter kan og vil prioritere forsvar fremfor andre samfunnsområder. 
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. 
Samtidig som Russland forbedrer sitt militære materiell, har russisk øvings- og treningsaktivitet også 
økt. I sum har Russland en stadig økende kapasitet for styrkeprojeksjon, og varslingstiden for et 
strategisk overfall har gått ned mot null. Russiske militære konsepter vektlegger en sterk interaksjon 

																																																													
15 Russlands nye våpenprogram. U. Hakvåg og P. Engebretsen. NMT nr 3. 2018. 
16 Tall ned mot 100 stk. er anslått. I det foregående programmet figurerte det tall helt opp mot 2300 T-14. 
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mellom de ulike elementer av statens makt (diplomati, informasjon, militære styrker og økonomi). 
Kombinasjon av propaganda, etterretningsoperasjoner (inkludert likvideringer og sabotasje), anslag fra 
spesialstyrker og kuppartede operasjoner for å besette viktige punkter kan skje før trusselen er 
åpenbar for norske myndigheter. Dette setter særlige krav til norske styrkers beredskap og 
landstyrkenes geografiske plassering.   
 
Norge har et godt ressursgrunnlag og en gunstig lokalisering. 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. 
Et varmere og fuktigere klima vil kunne være positivt for norsk landbruk, i en tid hvor europeisk 
landbruk ellers kan komme under sterkt klimatisk press.  
 
De globale demografiske trendene tyder på at det vil foregå en viss folkevandring i Europa. Det er 
sannsynlig at denne vil gå mot nord, for å gi etter for presset fra sør og øst. Men Norges store nabo i 
øst skaper en buffersone mot ekstrem folkevandring. Derfor er det sannsynlig at Norge i 2040 fortsatt 
vil være et relativt homogent samfunn med relativt sterk kulturelt samhold. Utviklingen av 
ekstremisme, fundert i religion eller annen ideologi, vil trolig prege også det norske sikkerhetsbildet, 
men i mindre grad enn i verden forøvrig. 
 
Det er i Norges interesse å fremme internasjonale institusjoner som underbygger internasjonale lover 
og som fremmer internasjonal solidaritet, fattigdomsbekjempelse og klimastabiliserende tiltak. Dette er 
noe av grunnlaget for fortsatt norsk stabilitet. For Norge blir nordområdene trolig av økt betydning, 
både med tanke på å sikre nasjonal politisk uavhengighet og for å sikre en bærekraftig 
ressursutnyttelse. Derfor kan det ikke utelukkes at det også kan oppstå et fremtidig behov for å kunne 
flytte landstyrker til områder også utenfor fastlandsdelen av landet. 
 
Den privilegerte posisjonen som Norge kan få i fremtiden, kan likevel innebære en stor risiko. På 
russisk side kan viljen til å bruke militær makt i Nordområdene øke av årsaker vi i dag ikke 
nødvendigvis kan forutse. På samme vis kan man på vestlig side i fremtiden i mindre grad være villig 
til å utfordre noe som kan anses som et fait accompli. 
 
 
 


