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Marinens evne til overflateoperasjoner 

Informasjonsnotat fra Sjømilitære Samfund om hvorfor romertallsvedtak IV (Skjold klasse 
korvetter fases ut) må strykes.  

Marinen besitter i dag 5 fregatter og 6 korvetter. Det vil si 11 overflate kampfartøyer. 
Ambisjonen er å klare til sammen 7 operative og krigsklare fartøyer. For operasjoner i fred, 
krise og krig er dette volum av fartøyer ikke spesielt høyt. I en kriseperiode vil patruljering 
langs kyst og til havs med kampfartøyer over lang tid være viktig for å hevde suverenitet, 
hindre, avgrense eller sågar kunne kontrollere eskalering. Fregattene vil fort bli prioritert til 
anti-ubåtoperasjoner i samarbeid med maritime patruljefly som har slikt som sin 
primæroppgave. Sjøforsvaret har i dag en god standard med stort fokus på operative fregatter 
og korvetter. Sjøforsvaret arbeider mot å klare kontinuerlig patruljering i nord med 
overflatekampfartøy i fredstid. Skjold klasse korvetter er spesialkonstruert for kystnære 
operasjoner, men også med evne til å utføre overflatekamp langt til havs. En aggressor 
analyserer alltid en fiendes svakhet og velger å utnytte denne for å sikre minst mulig motstand 
i gjennomføring av sin egen operasjon. Ligger kysten åpen fordi denne ikke kan kontrolleres 
med egne overflate kampfartøyer, er dette en svakhet en fiende lett kan utnytte. 

Korvettene er utrustet med responsmidler som passer i hele konfliktspekteret fra evne til å 
gjennomføre bording og visitering av fartøyer, skyte varselskudd med ulike våpenstørrelser til 
langtrekkende presisjonsild med missiler. Langtidsplanen uttrykker at det er dublerende 
kapasiteter som er rasjonale for å si at F-35 gjør korvettene overflødige. Tilstedeværelse over 
tid og evne til proporsjonal respons på trusler kan imidlertid ikke utføres med F-35. 
Langtrekkende presisjonsvåpen finnes i et større antall på våre overflatekampenheter. For å 
erstatte slagkraften til 4 utgrupperte, operative Skjold klasser kreves et meget stort antall F-35 
for å kunne levere tilsvarende slagkraft mot en fiendtlig overflatestyrke. I en alvorlig 
kampsituasjon, - med en avansert fiende, må det skytes et stort antall missiler samtidig for å 
trenge igjennom fiendens forsvar. Korvettene med rask mobilitet, lav signatur og 
hensiktsmessig størrelse gjør dem meget godt egnet til å operere langs Norges langstrakte 
kyst. Jo færre overflater kampfartøyer Norge disponerer jo færre handlingsalternativer vil eget 
forsvar ha. Overflateoperasjoner er en sammensetning av evner og kapabiliteter utgruppert og 
spredt på flere kampplattformtyper. Dagens antall kampfartøyer (fregatter og korvetter) trengs 
for å kunne dekke et operasjonsområde som fort kan strekke seg fra Trøndelag til Svalbard. 
Maritime fly og helikoptre inngår normalt i enhver overflateoperasjon. Hver operativ Skjold 
klasse er bemannet av personell med unik maritim kompetanse som det har tatt mange år å 
bygge opp. Marinens kompetanse på hurtigbåtoperasjoner og høyteknologiske kampfartøy er i 
verdensklasse.  

Konsekvensene ved å ta ut Skjold klassen av strukturen innebærer at Marinen ikke vil kunne 
klare å utføre de overflateoperasjoner som langtidsplanen legger til grunn at Sjøforsvaret skal 
utføre. Antagelsen om at F-35 vil kunne erstatte fartøystypens kapasiteter står ikke til troende. 
SMS mener at romertallsvedtak IV bør strykes. Det anbefales tilføyd tekst om at Forsvarets 
og Marinens overflatekampevne må utredes nærmere midtveis i langtidsplanens tidshorisont.  


