
NYE UBÅTER

orge må ha minst seks ubåter. 

Sjøforsvarets nye sjef, kontread-

miral Nils-Andreas Stensønes, og sjef for 

ubåtvåpenet, kommandør Olav Andreas 

Dahle, har vært helt klare på dette punktet 

den siste tiden. Men etter at Stortinget 

vedtok Langtidsplanen i fjor, har debatten 

om antall ubåter likevel forstummet. 

Men Sjømilitære Samfund (SMS), Sjøfor-

svarets interesseorganisasjon - også omtalt 

som Forsvarets beste lobbyorganisasjon 

- er helt klar. 

- Vi har argumentert i Stortinget for seks 

ubåter, og det vil vi fortsette med, sier pre-

sident Sigurd Smith i Sjømilitære Sam-

fund, til Norges Forsvar.

- Nå som fem partier på Stortinget går inn 

for «toprosentmålet», det vil si at Norge 

skal bruke to prosent av BNP på Forsvaret 

slik NATO anbefaler, skulle seks ubåter 

være innen rekkevidde, mener han. 

Smith viser til at forsvarssjefen, admiral 

Haakon Bruun-Hanssen, i sitt militær-

faglige råd sier klart fra at får han mer 

penger, vil han prioritere to ubåter til - 

altså seks.

Forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, 

Liv Signe Navarsete, i forsvars- og uten-

rikskomiteen er litt på glid: 

– Når det gjelder ubåtene, har jeg også 

registrert at det er ønsker om mer, og 

uenighet. Dette må vi vurdere. Jeg er ikke 

klar til å si noe mer. Vi har sluttet oss til at 

det skal være fire, men de faglige tilrådin-

gene må vi definitivt ta med oss, sier 

 Navarsete til Aldrimer. 

TYSKLAND OG NORGE

Norge og Tyskland har undertegnet en 

Memorandum of Understanding (MoU) 

om strategisk samarbeid. Avtalen ble 

 underskrevet 22. august ved marinebasen 

Eckernförde i Schleswig-Holstein, av 

forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og 

hennes kollega Ursula von der Leyen. En 

formalisering av en nyhet som ble offent-

liggjort i Oslo i februar. Norge kjøper fire 

ubåter, tyskerne skal anskaffe to av samme 

type, noe som vi bli stadfestet av Bunde-

stag etter valget. Dessuten vil Tyskland 

anskaffe norske NSM-missiler fra Kongs-

berg for 10 milliarder kroner til sine fre-

gatter. I tillegg innebærer det norsk-tyske 

prosjektet at ubåtene får felles vedlike-

holds- og reservedelslager. 

NYE UBÅTER

Suksesskriteriet ved undervannskrigføring 

er enkelt sagt: oppdage motstanderen og 

engasjere ham før han oppdager deg. 

Dette innebærer at man må ha gode, 

 passive sensorer som kan oppdage og 

klassifisere lyd på lang avstand, og i tillegg 

produsere så lite støy som mulig selv. På 

ubåten er volum, hastighet og styrke nøye 

avpasset. Skrogets dråpeform skal være så 

glatt som mulig og avgi minst mulig lyd. 

Støysignaturen er innbakt i selve skrog-

designet. 

Det har imidlertid aldri vært snakk om at 

Norge skal designe en ny ubåt. Det ville 

både bli dyrt og ta flere år. Man skal 

 derfor benytte seg av et velprøvd tysk 

design. Men som kommandør Oliver 

Berdal understreket på FFI-seminaret en 

tid tilbake: - Norge vil selvsagt legge inn 

egne tilpasninger slik at vi kan utnytte 

fordelen av å operere på «hjemmebane». 

Ubåter er imidlertid svært kompliserte 

konstruksjoner, som er vanskelige å 

endre på når de først er bygget. I prin-

sippet kan imidlertid all «innmat» skiftes 

ut, men skroget er vanskelig å endre. 

Ubåtskroget av 212-klassen er basert på 

et 20 år g ammelt design. Men de ubå-

tene som skal ankomme Norge om sju-

åtte år, må være topp moderne. For 

dette er skrog som Sjøforsvaret skal 

drifte fram til 2060.

TYSKLAND-NORGE

Et spørsmål som henger i luften, er 

 følgende: Norge og Tyskland skal sam-

ordne sine ønsker overfor leverandøren 

ThyssenKrupp før kontrakten inngås i 

2019. Hvordan skal man da vekte tyske og 

norske krav?  Den tyske marinen opererer 

i Østersjøen, hvor det er små dyp og kort 

avstand til basene. Norge opererer med 

store havdyp og ønsker lang rekkevidde.

- Jeg opplever ikke dette som et problem. 

Vi kommer til å basere oss på samme 

design som 212, men noe større, siden 

begge nasjoner ønsker lengre rekkevidde, 

sier kommandørkaptein Øystein Storebø, 

ansvarlig for ubåtprosjektet i Forsvars-

materiell, avdeling for maritime kapasite-

ter til Norges Forsvar 

Kommandør og sjef for ubåtvåpenet, Olav 

Andreas Dahle, følger opp og understre-

ker følgende:

4 212-konseptet er et godt og velprøvd 

design, men vi må gjøre forbedringer. Jeg 

er personlig mest opptatt av at ubåtene får 

stor rekkevidde samt, gode sensorer og 

våpen, 

I Forsvarsdepartementets materiale 

 snakker man om 212 med tilføyelsen CD 

(Common Design). De nye ubåtene skal 

altså ikke være helt identiske med dem 

tyskerne nå seiler i Østersjøen. 

- Den ubåten Norge skal anskaffe, blir en 

forbedring av det eksisterende designet, 

slår Dahle fast. Dette blir gjort i sam-

arbeid med det tyske brukermiljøet, derav 

typebetegnelsen 212 CD.

HÅPER PÅ SEKS 
UBÅTER

Alle i Sjøforsvaret vil ha seks ubåter. Stortinget 
sier fire får holde. Men det var før to-prosent 

målet fikk vind i seilene i de politiske partiene. 
Er det fortsatt et håp?

Av Dag Tangen Olsen

N De norske ubåtene skal basere seg på det tyske 212-designet, men det vil bli tilpasninger.
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JA ELLER NEI TIL MISSILER

En annen diskusjon er om ubåten skal 

utrustes med missiler som kan avfyres i 

neddykket tilstand. Tidligere sjef for ubåt-

våpenet, kontreadmiral Jan Jæger, har sagt 

at det er for konservativt å satse kun på 

torpedoer. I Norge har man ennå ikke tatt 

en beslutning om dette.

I en epost fra spesialrådgiver i Forsvarsde-

partementet, Birgitte Frich til Norges 

forsvar heter det følgende: 

«De nye ubåtene kan utrustes med langt-

rekkende missiler – noe som prinsipielt er 

mulig på alle moderne ubåter ved at mis-

siler kan skytes ut via torpedorørene. Nor-

ge har ikke tatt noen beslutning om å 

anskaffe en slik kapasitet.»

Når vi snakker med folk fra Kongsberg, 

ivrer de for å utvikle NSM-missilet for 

 ubåter. Selskapet har i mange år arbeidet 

med den såkalte NSM-SL («Submarine 

Launch»). Allerede for noen år siden under-

streket Erik Lie, administrerende direktør i 

Kongsberg Defence Systems, at testeskyting 

fra ubåt burde kunne skje i 2025.

Men det er mange typer missiler på 

 markedet som vil gi Kongsberg konkur-

ranse. Kanskje ikke med det helt samme 

egenskapen, men de ligger like i nærheter. 

Spørsmålet blir om Norge skal bruke store 

summer på et utviklingsprosjekt som har 

en usikker fremtid. 

Kommandør Dahle ønsker ikke å delta i 

en offentlig debatt om dette. Han nøyer 

seg med å si følgende: 

- Dess flere missiler, jo færre torpedoer 

kan ubåten bringe med seg. Dessuten er 

det bare mulig å bekjempe andre ubåter 

med torpedoer.

Med den maritime opprustningen som 

Russland nå gjennomfører på ubåtsiden i 

nord, er det ikke et uvesentlig poeng.

- Jeg mener det er riktig å satse på nye, 

stillegående torpedoer, med stor rekke-

vidde og høy toppfart, sier Dahle.

SENSORER KAN JAMMES

Han er skeptisk til å erstatte deler av tor-

pedolasten med missiler som er avhengig 

av eksterne måldata for full utnyttelse av 

missilenes rekkevidde.

- Avhengighet av kommunikasjon med 

eksterne aktører vil i seg selv være en sår-

barhet som vil kunne avsløre ubåtens posi-

sjon. Blir kommunikasjonen jammet eller 

satt ut av funksjon, er man uansett ikke i 

stand til fullt ut å utnytte missilenes rekke-

vidde, noe som er en høyst reell problem-

stilling i et slikt scenario, sier han.

Dahle mener at Norge burde anskaffe 

minst seks ubåter, og at dette ville gitt en 

mer effektiv drift og bedre utnyttelse av de 

pengene man investerer i utvikling og 

støttesystemer, men at det selvsagt må 

balanseres mot hva Norge som nasjon har 

penger til.

- Én ubåt i operasjon, én som forbereder 

seg til operasjoner og én på vedlikehold, er 

grunnregelen som det er vanskelig å 

 komme utenom. Med fire ubåter, vil vi ha 

én, tidvis to på operative patruljer. Det er i 

minste laget tatt i betraktning av at vi bør 

kunne dekke det enorme området mellom 

Svalbard og Norskekysten.

FLERE BESETNINGER 

- Kan man øke den operative kapasiteten 

med flere besetninger?

- Flere besetninger vil kunne øke utnyttel-

sesgraden av det enkelte skrog i fredstid. 

Dette vil løse problemene knyttet til det vi 

gjerne kaller «kritisk masse», altså det 

minimum av ubåtkompetanse vi må pro-

dusere for å få «systemet ubåt» til å gå 

rundt, det vil si etterfylling av teknisk og 

operativ kompetanse til Forsvarets logis-

tikkorganisasjon (FLO), Forsvarsmateriell 

(FMA), Ubåtskolen, Forsvarets operative 

hovedkvarter (FOH) osv. Flere besetnin-

ger vil derimot ikke bidra til at vi vil kunne 

ha flere ubåter kontinuerlig på krigspatrul-

je over tid, og det er her antall skrog 

 kommer inn som en høyst relevant 

 størrelse. Tommelfingerregelen «1 av 3» vil 

være styrende for denne viktige betrakt-

ningen knyttet til antall ubåter.
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Sjef ubåtvåpenet,  Kommandør Olav Andreas Dahle (foto: Jakob Østheim/sjøforsvaret).
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