
LANGTIDSPLANEN

orge skal anskaffe 24 koreanske 

K9 artilleriskyts pluss 12 

 ammunisjonskjøretøy for noe over 3,2 

milliarder kroner. I denne pakken inngår 

det også ammunisjon, materiell for ut-

danning og logistikk. 

Forsvarsdepartementet sendte saken om 

anskaffelse av artilleri til Stortinget for 

godkjenning i november. Levering skal 

finne sted innen 2024, men kontraktsfor-

handlingene med koreanerne er ennå ikke 

avsluttet. Tidligere har Hæren sagt at 

målet var å få skytset på plass i 2020.

Forsvarsdepartementet legger til grunn 

fullt gjenkjøp. Det står i proposisjonen at 

det vil bli stilt krav om «en avtale om for-

svarsindustrielt samarbeid innen hoved-

kontrakten blir signert». Man vil altså 

prøve samme oppskrift som man fikk på 

plass med det tyske ubåtkjøpet.

Det er her forhandlingene med koreaner-

ne står i øyeblikket, med sveitsiske RUAG 

- som kan levere oppgraderte M109 - i 

venteposisjon og et ris bak speilet. Et 

«må»-krav som Hæren satte, var at man 

kunne skyte over 40 km.  Her klarte ikke 

RUAG å levere. Dagens norske M109 har 

en rekkevidde på ca. 28 km.

Prisen Norge skal betale er 3,2 milliarder. 

I tillegg må man anskaffe trekkvogner hvis 

Hæren skal bevege seg utenfor Indre 

Troms. Til sammenligning skulle anskaf-

felsen av svenske Archer, som ble skrotet, 

koste 2,4 milliarder kroner (uten ammuni-

sjon). I det svenske prosjektet er det gått 

med betydelige beløp som Norge har 

betalt i utviklingskostnader. I tillegg 

 kommer «skilsmisse-oppgjøret» med svens-

kene. Trolig har Norge brukt i hvert fall en 

milliard kroner på den svenske satsingen.

Går vi lenger tilbake, inngikk Norge i sin 

tid en intensjonsavtale med Nederland i 

2003 om å overta lett brukte tyske Panzer-

haubitze 2000, en kontrakt som ble kan-

sellert noen år senere, da man oppdaget 

den langt «billigere» svenske løsningen - 

Archer. Så veien fram til nytt artilleri i 

Norge har vært både lang og tung.

Finland og Estland skal også anskaffe 

koreanske K9. Etter lang uttesting annon-

serte den finske forsvarsministeren Jussi 

Niinistö i februar i år at landet ville kjøpe 

48 «pent brukte» K9 fra Korea for 150 

millioner euro, etter en avtale med den 

koreanske regjering. Dette inkluderer 

både trening og reservedeler. Hvis Norge 

skulle anskaffet 24 skyts til den samme 

prisen, ville dette ha kostet Norge 700 

millioner kroner. Det er kanskje på sin 

plass å nevne.

Europeisk forsvarsindustri stiller seg 

 tvilende til de koreanske tallene og på-

peker at det i virkeligheten er snakk 

 «dumpingpris» av nesten nye vogner, og at 

den sørkoreanske regjering har gått inn 

med subsidier for å gi landets rustnings-

industri et solid fotfeste i Europa. 

Europeisk forsvarsindustri ser ikke med 

blide øyne på at Korea kommer inn på et 

område som er helt sentralt for europeisk 

industri. Og i Tyskland er man fortsatt 

fortørnet over at Panzerhaubitze 2000, 

som falt ut tidlig i den norske konkurran-

sen, ikke kom til finalen.

HÆREN FÅR KOREANSK  ARTILLERI

Norge forhandler med Korea om artilleri-
skyts. Finland valgte også koreanske K9 
tidligere i år. (Foto: Det finske forsvaret.)

K9 THUNDER 
 (SØR-KOREA)

Operativ siden: 1999
Vekt: 47 tonn
Bemanning: 5
Hastighet: 67 km langs vei
Rekkevidde: 480 km langs vei
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