
Landmaktutredningen





Utviklingen av russisk militær evne

§ Modernisert organisasjon med høy reaksjonsevne 

§ Fokus på langtrekkende presisjonsvåpen, spesialstyrker, cyber og 
ledelse

§ Modernisering og utskifting av strategiske våpen

§ Nye undervannsbåter til Nordflåten 

§ Fortsatt militær kapasitetsutvikling i Nordområdene 



Konsekvenser 

§ Kort varslingstid
§ Langtrekkende presisjonsvåpen – utfordrer 

kritisk infrastruktur
§ Kombinasjon konvensjonelle og 

ukonvensjonelle virkemidler
§ Utfordrer måten vi har tenkt forsvar og 

beskyttelse av kritisk infrastruktur
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• Reaksjonsevne
• Kampkraft
• Mobilitet
• Utholdenhet

Utfordringer med dagens landmakt
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Regulære maktmidler

Landmaktutredningen – spillstøtte
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Funn fra spill – væpnet angrep

§ Alle konsepter/strukturer som er spilt, har utfordringer knyttet til reaksjonsevne, kampkraft og 
ikke minst utholdenhet 

§ Spillene viser at følgende tiltak kan redusere utfordringene
1) økt tilstedeværelse i Finnmark (GP)

2) felles planlegging og ledelse av Hær og HV i Finnmark

3) mer langtrekkende ild (bakkebasert)

4) mer robuste K2-systemer

5) bedre utrustning av HV-17

6) styrket Kampluftvern

REAKSJONSEVNE

KAMPKRAFT

UTHOLDENHET



Funn fra spill – fred/krise

§ Alle alternativene har evne til internasjonal innsats. 
Internasjonale bidrag svekker tilstedeværelsen hjemme. 

§ Et vesentlig redusert volum av HV-styrker svekker evnen 
til å sikre viktig infrastruktur over tid. 

§ Tillit til norske myndigheter og god situasjonsforståelse er 
en forutsetning for å møte hybride trusler. Landmaktens 
synlige tilstedeværelse og forankring bidrar til dette.



Mulige konseptuell utvikling av Landmakten
Ambisjon
• Som	del	av	fellesoperasjon,	sinke	motstander	i	én	

landsdel
• Sikre	alliert	mottak
• Gjennomføre	sikringsingsoperasjoner
• Styrkebidrag	i	internasjonal	innsats

Hovedlinjer
• Integrert	del	av	fellesoperasjoner
• Strategisk	defensiv	– taktisk	offensiv	innretning
• Indirekte	tilnærming	og	manøverorientert	tankesett
• Hindre	motstander	i	å	nå	sine	målsettinger
• Økt	evne	til	å	ramme	motstander
• Situasjonsforståelse	og	påføre	effekt	i	alle	domener



Norsk	mal:	To	innholdsdeler	- Sammenlikning

Foreløpig vurdering: utviklingstrekk i mulig ny vernepliktsmodell

Fra	12	mnd.	til	kortere	eller	lengre	førstegangstjeneste

Norm	dagens	ordning Norm	mulig	ny	ordning

12	måneder

Kortere	eller	
lengre	
førstegangs-
tjeneste

Fra	ett	hovedinnrykk	til	flere	innrykkEtt	innrykk Flere	innrykk

Fra	styrkebrønn	til	øvd	reserveStyrkebrønn
Øvd	reserve
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Fra	gjennomgående	tjeneste	til	egne	utdanningsavdelingerGjennomgående	
tjeneste

Egne	
utdannings-
avdelinger

Fra	enhetlig	modell	til	differensiert	modellEnhetlig Differensiert
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