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Norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk har som hovedmål å sikre Norges suverenitet, territorielle 
integritet og politiske handlefrihet. En potensiell motstander kan påvirke, eller hindre, nasjonens 
evner til å nå disse målene. Motstanderen kan for eksempel ta seg til rette og utnytte norsk 
luftrom til egen fordel, eller nekte oss å bruke det slik vi ønsker.  

Hva er en lufttrussel?
En lufttrussel er en motstanders evne og vilje til å bruke luftrommet til å overvåke, forstyrre eller 
angripe mål i luften, på bakken og på sjøen.  

Det finnes et utall lufttrusler og disse er utfordrende å beskytte seg mot. Dette kan være fly, 
helikopter, store og små droner, missiler eller tilsvarende. Truslene kan ha ulike egenskaper. 
Noen flyr høyt og i ballistiske baner, andre svært lavt. Noen trusler flyr relativt sakte, andre 
mange ganger raskere enn lyden. Noen er synlige på radar, andre kan være vanskelig å oppdage.  
 

Missiltrusselen
Et missil er et selvdrevet, styrbart, eksplosivt prosjektil som blir brukt som våpen.  Missiler kan av-
fyres fra plattformer i luften, på bakken og på sjøen. De har ulike rekkevidder, kan ha ulike strids-
hoder (eksplosive, nukleære, biologiske og kjemiske) og påføre målet ulike former for skader. 
Missilene har i dag en betydelig presisjon og kan treffe mål som bare er noen meter i størrelse.  

En rekke land har styrket sin evne til å ramme mål gjennom bruk av kryssermissiler og ballistiske 
missiler, deriblant Russland. De utvikler også hypersoniske missiler. Dette gir Russland en be-
tydelig slagkraft med høy mobilitet og beredskap. 

Norge er et grunnleggende trygt samfunn. Men historien har vist at også vi 
er sårbare. Og det verst tenkelige kan skje, igjen. 

Su-57
Navn: Sukhoi Su-57 (Felon)
Type: Multirolle-kampfly med stealth-egenskaper
Rekkevidde/hastighet: 3000km/Mach <2.3
Våpen: Maskinkanon, bomber, missiler

Mi-24
Navn: Mil Mi-24 (Hind)
Type: Angrepshelikopter
Rekkevidde/hastighet: 450km/335 km/t
Våpen: Maskinkanon, bomber, raketter

S-70
Navn: Sukhoi S-70 Okhotnik-B (Hunter)
Type: Drone med stealth-egenskaper.
Rekkevidde/hastighet: <6000km/1000 km/t
Våpen: Bomber, missiler

TRUSLER

Kryssermissiler:
Laget for å kunne fly langt og treffe mål 
med høy presisjon og sprengkraft. Kan selv 
navigere og manøvrere mot målet, og fly lavt 
og i skjul. De kan ha ulike former for strids-
hoder.  

Ballistisk missiler:
Laget for å fly langt og treffe mål med ulike 
former for stridshoder. Flyr i en ballistisk bane 
mot målet og kommer ned fra stor høyde og  
i høy hastighet. Taktiske ballistiske missiler 
har rekkevidder opp til 500 km, interkonti-
nentale ballistiske missiler opp til 16000 km.

Hypersonisk missiler:
Laget for å fly enormt raskt og høyt i grensen 
mellom jordens atmosfære og verdensrommet 
og kan manøvrere underveis slik at de er 
vanskelig å beskytte seg mot. De kan ha ulike 
former for stridshoder. 

Maritim missiltrussel 
Viser at Russland kan nå mål over hele det norske landområdet ved hjelp av for eksempel Kalibr-kryssermissiler. 

Landbasert missiltrussel
Viser at Russland kan treffe mål i Finnmark og Troms med Iskander-missilene levert fra bakkebaserte systemer. 
Russland har tidligere utplassert slike systemer tett opp til vår felles grense i nord. 

Luftvern missiltrussel
Russland har utplassert langtrekkende luftvernsystemer en rekke steder. Sirkelen i nord viser at Russland kan 
nekte Norge og allierte tilgang til, og bruk av, vårt nasjonale luftrom. 

Kilde: CSIS Missile Defense Project, E-tjenestens FOKUS-rapporter, Wikipedia

Noen hundre kilometer utenfor Norskekysten 
beveger en ubåt seg skjult under overflaten. 
Ombord har den både kryssermissiler og tak-
tiske ballistiske missiler. Den er bare en av flere 
trusler som kan lede til et overraskende luft-
angrep mot et strategisk viktig område i Norge. 

KALIBR

ISKANDER

Navn: 
SS-N30A
Type: 
Maritimt kryssermissil
Rekkevidde/hastighet:  
>1500 km/Mach 2.5
Våpenhode: 
Konvensjonelt, potensielt 
nukleært

Navn: 
SS-26 (Stone)
Type: 
Bakkebasert, taktisk 
ballistisk missil
Rekkevidde/hastighet: 
<500 km/Mach 6-7
Våpenhode: 
Konvensjonelt, forbered 
for nukleært

KINZHAL
Navn: 
Kh-47M2 Kinzhal (Dagger)
Type: 
Luftlevert ballistisk missil
Rekkevidde/hastighet:  
>1500 km/Mach 10
Våpenhode: 
Konvensjonelt eller 
nukleært

AVANGARD
Navn: 
Yu-71/Yu-74 (Vanguard)
Type: 
Hypersonisk glidefarkost
Rekkevidde/hastighet: 
<6000 km/Mach 20
Våpenhode: 
Nukleært

Russisk missiltrussel
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Trusler oppdages ved hjelp ulike sensorer. 
Fra langtrekkende luftovervåkingsradarer, 
til luftvernsystemets radar og elektro optiske-  
og infrarøde sensorer. Informasjon om luft - 
trusselen sendes videre til luftvernhetene. 

1. OPPDAGE
Basert på engasjementsregler velger luft-
vernsystemet om det er en lufttrussel 
som skal bekjempes og starter eventuelt 
å følge målet med sensorene. 

2. FØLGE
Avhengig av type luftvernsystem kan målet 
så uskadeliggjøres ved bruk av ulike effek-
torer (missiler, granater og laser).

3. USKADELIGGJØRE

Luftvern - en viktig del av Forsvaret
En rekke systemer bidrar til å forsvare oss mot lufttrusler som er rettet mot flybaser, 
havner og militære avdelinger, mottaksområder for allierte forsterkninger og strate-
giske mål som beslutningstagere, befolkningssentra osv. Eksempelvis utøver forsvarets 
F-35A-kampfly luftforsvar fra luften, mens Forsvarets luftvern utøver luftforsvar fra 
bakken og havoverflaten.  

Fordelen med bakkebasert luftvern er at dette kan holde høy beredskap over tid og med 
relativt lite personell. Dette gjør at luftvern kan forsvare viktige områder og objekter 
mot lufttrusler på en kosteffektiv måte.

SLIK BEKJEMPES 
LUFTTRUSLER

Kommando og kontroll
Det jobbes til enhver tid med å ha oversikt over alle potensielle lufttrusler, samt egne 
og allierte fly. Dette er det Norges kontroll- og varslingssystem som sikrer ved hjelp 
av en landsdekkende kjede av luftovervåkingsradarer, som også er knyttet til NATO. 
Alle luftoperasjoner ledes av det norske luftoperasjonssenteret, NAOC (Norwegian Air 
Operation Center). Forsvarets luftvernsystemer er avhengige av å være godt integrerte 
med kommando- og kontrollkjeden for å kunne operere effektiv og bekjempe enhver 
lufttrussel.  

SHORAD                                    MRAD                                        LRAD
Rekkevidde og høydedekning 
på luftvernsystemene:



HAVN / ALLIERT MOTTAK BY / TETTSTED

MILITÆR FLYPLASS

SIVIL FLYPLASS

Hovedkomponenter i luftvern:

               80-500 KM
LRAD (LONG RANGE AIR DEFENCE): 
Luftvernsystemer med lang rekkevidde (80-500 km) 

           10-80 KM
MRAD (MEDIUM RANGE AIR DEFENCE): 
Luftvernsystemer med medium rekkevidde (10-80 km)

Luftvern reduserer trusselen
Norge er avhengig av å ha kontroll i nasjonalt luft rom. 
Luftvern bidrar til dette ved å hindre en motstander å 
bruke luftrommet, og gjennom å uskadeliggjøre enhver 
trussel som måtte bli rettet mot oss gjennom luften.

For å lykkes må Forsvaret ha tilstrekkelig mengde og  
miks av luftvernsystemer med ulike egenskaper som 
virker sammen, og de må ikke minst kunne flyttes raskt 
til områder som trenger beskyttelse. 

Bakkebasert luftvern kan holde høy beredskap over
lang tid og er defensivt i sin natur. 

         0-10 KM
SHORAD (SHORT RANGE AIR DEFENCE): 
Luftvernsystemer med kort rekkevidde (0-10 km)

Alvorlig hull i luftvernet  
Norge har per i dag ikke et langtrekkende luftvernsystem 
som også beskytter mot taktiske ballistiske missiler 
(TBM). Dagens NASAMS-løsning har ikke denne evnen, 
men har i dag en begrenset kapasitet mot krysser -
missiler. Denne kapasiteten skal styrkes de neste årene. 
Det er tidskritisk å anskaffe et langtrekkende luftvern-   
system med en TBM-kapasitet. Et langtrekkende luft - 
vernsystem er også viktig for å kunne bekjempe andre 
lufttrusler på lang avstand og i høyere luftlag.



LMS MENER:
• Trusselbildet mot Norge har blitt mer komplekst og alvorlig. Kryssermissiler  
 og taktiske ballistiske missiler er blant de mest alvorlige truslene mot Norge.  

• Dagens luftvernsystemer i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret gir ikke et til - 
 strekkelig forsvar mot den alvorlige missiltrusselen. 

• Det er behov for å modernisere og øke mengden av dagens luftvernsystemer.  
 Blant annet vil den videre satsingen på luftvernsystemet NASAMS gi Norge 
 bedre beskyttelse mot kryssermissiler.

• Det er avgjørende viktig å få på plass langtrekkende luftvernsystemer som kan  
 beskytte mot de mest alvorlige truslene. Uten langtrekkende luftvern vil Norge 
 ha en begrenset beskyttelse mot kryssermissiler og ingen beskyttelse mot tak- 
 tiske ballistiske missiler.  

• Uten tilstrekkelig mengde og miks av forskjellige luftvernsystemer vil mottak 
 av allierte styrker bli vanskelig. Likeledes vil sårbarheten til våre F-35-kampfly,  
 deres baser og tilhørende støttestruktur øke. 

• Forsvarssjefens kommentar til langtidsplanen må tas på alvor. Han skriver  
 følgende: «For å redusere sårbarhet, bevare egen handlefrihet og evne til alliert 
 mottak er det et behov for en tidligere styrking av luftvernet enn det som ligger i  
 langtidsplanen». Forhenværende forsvarssjef og sjefen for Luftforsvaret har  
 vært like tydelige i sine merknader.

• Forsvaret bør anskaffe tre langtrekkende luftvernenheter med kapasitet mot 
 taktiske ballistiske missiler. Disse må kunne integreres med andre systemer,  
 for eksempel kontroll- og varslingskjeden, NASAMS, Hærens kampluftvern og  
 Sjøforsvarets luftvern på fregattene.

• Det er uheldig at investeringen i langtrekkende luftvern utsettes og ikke gjennom - 
 føres slik det ble besluttet i langtidsplanen for Forsvaret for 2017-2020. 

• Trusselsituasjonen tilsier at en investering i langtrekkende luftvern etter 2028 
 er for sent. Derfor må investeringen fremskyndes og anskaffelsesprosessen  
 videreføres. 

• Det finnes både europeiske og amerikanske langtrekkende luftvernsystemer  
 på markedet (hyllevare), som er operative, vel utprøvd og som kan integreres i  
 norske løsninger. 

• Investering i luftvern må følges av en tilstrekkelig investering i personell, 
 kompe tanse og beredskap.

Temaheftet er basert på åpne kilder og har til hensikt å opplyse og stimulere til debatt.
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