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Rubrik: Bruk av UCAV i nærstøtte for landoperasjoner. 

Utviklingen innen UAV er stor og bruken av slike systemer har fått stor oppmerksomhet. 
Spesielt etter at de er nyttet til bekjempning av mål under de seneste konfliktene. Samtidig 
pågår det nå en begynnende utvikling av offensive systemer, såkalte UCAV’er som skal kunne 
bekjempe mål blant annet på bakken.  
Landoperasjonen krever systemer med høyt tempo, fleksibilitet og systemer som har evne til å 
virke kombinert for å få størst mulig effekt på motstanderen. Forfatteren henter krav til slike 
systemer gjennom å beskrive landoperasjoner og hvordan nærstøtten utføres. Nærstøtten i 
form av CAS kontrolleres i dag av FAC’er som leder bemannede plattformer og deres 
våpensystemer. Oppsatsen beskriver dessuten UCAV systemer og deres komponenter med 
vekt på autonomi, sensorer, kommunikasjon og våpensystemer. Hensikten med denne 
oppsatsen er å knytte sammen utførelsen av nærstøtte generelt og CAS spesielt med 
beskrivelsen av UCAV systemer for å finne frem til hvordan nærstøtte til 
landoperasjonene best kan utføres med UCAV. Oppsatsen svarer derfor på spørsmålene 
hvordan CAS kan ledes og utføres med UCAV og hvordan en slik UCAV bør konfigureres og 
hvilke krav som kan stilles til denne.  
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Abstract 

The use of UCAVs in close air support of land operations 
The  development in the field of UAVs is extensive and gaining in focus and 
interest as their mission catalogue is widened. The recent use of weaponized 
UAVs in Afghansistan and Iraq to combat an array of targets has shown their 
potential. At the same time there is an ongoing development of offensive 
systemes known as UCAVs, designed to strike targets all throughout the 
battlespace. 
 
Land operations demands systems which allow tempo, flexibility and the use 
of combined effects to achieve the maximum possible dislocation of the 
opponent. The author arrives at preconditions for such systems to partake 
effectively by outlining land operations and describing the conduct of close 
support of land formations. Today, the air to ground support part of it is 
controlled by a forward air controller who controls manned platforms and 
their weapon systems. This thesis also describes UCAV systems and their 
components with focus on authonomy, sensors, communications and weapon 
systems. 
 
By connecting the conduct of landoperations, close support in general and 
close air support (CAS) especially with the description of UCAV systems, the 
purpose of the thesis is to outline how CAS to land operations can be 
conducted with UCAVs. The thesis does this by answering the questions as to 
how to control CAS with UCAV and which demands that must be met by the 
UCAV system. 
 
Key words: Land operations, Close Air Support (CAS), Unmanned Combat 
Aerial Vehicles (UCAV), UAV control station, authonomy, sensors, weapon 
systems, communications, indirect fire support. 
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1 Innledning 
Kapittelet redegjør for bakgrunn og hensikt med oppgaven.  Det fremgår 
hvilke spørsmål som besvares under arbeidet i tillegg til at avgrensninger, 
antagelser, metode og materiale beskrives.   

1.1 Bakgrunn 
Ubemannede luftfarkosters (UAV) antall øker og de innføres i stadig flere 
lands forsvar.  Utviklingen er foreløpig preget av mange prototyper og 
utprøving av svært ulike roller og konsepter. I dag er det stort fokus på 
rekognosering og overvåkning samt måloppdagelse for andre stridsmidler.  
Eksempelvis operasjon ”Allied Force” i Det Tidligere Jugoslavia. Vi har sett 
en begynnelse i å bevæpne UAV’er for å oppdage og selv bekjempe mål.  
Predatorsystemet har vært nyttet til dette i Afganistan og Irak.  En videre 
utvikling er å skreddersy de for bekjempning, såkalte ”Unmanned Combat 
Aerial Vehicle” (UCAV).1  Dette gjøres både gjennom å sette på 
våpensystemer på gamle UAV’er og gjennom å utvikle helt nye plattformer. 
Disse systemene kan få oppgaven med å bekjempe mål som ligger langt inne 
på motpartens dyp.2  Videre kan de gies en rolle i å bekjempe fiendtlige mål 
som er i kontakt med egne styrker, det være seg i høyintensitetskonflikter 
eller i fredsstøttende operasjoner. Denne type nærstøtte betegnes som Close 
Air Support (CAS).   
Det sistnevnte vil kreve mer av UCAV systemet fordi egne styrker befinner 
seg i umiddelbar nærhet.  Disse egne styrkene vil kunne ha samme signatur 
som de fiendtlige mål og kanskje også være mer eksponert i forhold til 
UCAV’ens innflyvingsretning.  Egne tap vil ofte være uakseptable uansett 
konfliktnivå.  Dette krever sikker målangivelse fra ekstern målanviser som 
UCAV kan nytte seg av. I dag krever også teknologien ofte en slik målanviser 
på bakken3, men vi kan tenke oss at det i fremtiden kun vil være sikkerheten 
for egne styrker som er dimensjonerende for målanvisningen og ledelsen.  
Det er åpenbare likheter med hensyn til flystøtte i konvensjonelle konflikt og 
fredsstøttende konflikter når det kommer til den praktiske ledelsen av 
flystøtten. Enten det er egne styrkers sikkerhet eller hensynet 3. part så er det 
ofte lagt harde begrensninger på bruken av denne ressursen. Et eksempel er 
bombingen av serbiske mål inne i Kosovo der NATO nyttet ”Rules of 
Engagement ” (ROE)  som om de hadde drevet CAS.4 
Spesielt i forhold til fredsbevarende operasjoner, men også generelt i moderne 
krigføring er det dermed lagt stor vekt på å unngå utilsiktet skade på 3. part, 
sivile eller sivil infrastruktur. Dette stiller store krav til presisjon på 
våpensystemet, mulighet for valg av virkningsgrad og en eventuell 
overvåkning av målet frem mot anslag. Graden av autonomitet hos de 
ubemannede luftfarkoster er både et teknisk og etisk spørsmål. Teknisk med 
hensyn til ytelsesevne og valgmuligheter, etisk med hensyn til hva man skal 
                                                 
1 UCAV prosjekter i USA ble bevilget 120 mill $ for 2003 og anmodningen for 2004 ligger 
på 275,5 mill $. Center for Defense Information: http://www.cdi.org . 7. nov 2003. 
2 Rolfsen, Bruce,USAF Battlelabs Push Technology’s Edge, Defense News, December 2-8, 
2002. Predator utrustes med HARM targeting pod. 
3 Thompson, Loren, UAVs: How Revolutionary?, Defense News, December 2-8, 2002. 
4 Sheets, Patric, "Air War Over Serbia” i Wentz, Larry K. (red): Lessons from Kosovo: The 
KFOR Experience, Washington:DoD/CCRP, 2002, s. 111. 
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ta risikoen på å overlate til (data-)maskiner.5 Spørsmålet er hvilken 
menneskelig kontroll som må og skal beholdes i systemet.  
Risikoen for pilotene er en av drivkreftene bak UAV utviklingen.  Leser man 
General Wesley K. Clarks bok ”Waging Modern War”, ser man hvilken 
enorm vekt som legges på å ikke miste egne piloter og hvilke enorme 
ressurser som settes inn for å berge disse fra fiendtlig territorium.6  Videre er 
tilfangetatte piloter en viktig brikke politisk og i mediastrategien under 
krigføringen. Det er en klar belastning i dag å få en av sine piloter paradert i 
media mens han uttaler seg kritisk til krigen.7 Bruk av UAV skal derfor kunne 
ta bort mange hindringer i bruken av luftmakt.  Som eksempel på at 
tapsmentalitet er en annen for UAV er det nok å vise til at ca. 1/3 av 
Predatorene er tapt. Slike tapstall hadde ikke vært akseptert for andre fly.8  
Økonomien betyr mye for utvikling og bruk av UAVer. De skal være billigere 
å utvikle og drifte fordi man blant annet ikke trenger menneskestøttende 
systemer. I tillegg trengs ikke den daglige og omfattende opplæring og 
trening av piloter som ellers er en så stor kostnad for bemannede systemer. 
Som en kuriositet kan nevnes at 98% (261 stk) av alle F-16 tap i USAF har 
skjedd under treningsulykker. De siste 4 ble tapt i strid!9 

1.2 Hensikt og problemformuleringer 
Utførelsen av nærstøtte til landoperasjoner med luftplattformer er en 
komplisert operasjon og krever omfattende koordinering og kontroll. Først og 
fremst for å sikre egne styrker og pilotene. Dette kontrollregimet setter ned 
tempo og høyner terskelen for fleksibel bruk og utnyttelse av denne ressursen. 
Hensikten med denne oppsatsen er å knytte sammen utførelsen av 
nærstøtte generelt og CAS spesielt med beskrivelsen av UCAV systemer 
for å finne frem til hvordan nærstøtte til landoperasjonene best kan 
utføres med UCAV. 
Fokus vil ligge på flykontrollørens ledelse, graden av autonomi hos UCAV, 
sensorer, våpensystemer, kommunikasjonsbehov og hvordan utførelsen skal 
ledes. I ledelse legger oppsatsen de direktiver, meldinger og tiltak som må 
gjøres for å utføre nærstøtteoppdraget. 

1.3 Følgende spørsmål skal besvares 
1. Hvordan skal en UCAV og endog flere UCAV i misjonen ledes og 

kontrolleres i utførelsen av CAS? 
2. Hvilke krav må stilles til autonomitet, sensorer, våpensystemer og 

kommunikasjonsmidler på en slik UCAV for å bekjempe bakkemål og 
hvordan konfigurere UCAV i denne rollen? 

                                                 
5 Kaufman, Gail, New Eyes, New Rules ,Defense News December 2-8, 2002. 
6 Clark, Wesley K., Waging Modern War, New York:Pubic Affairs, 2001 og Mason, Tony, 
”Rethinking the conseptual framework”, i Gray, Peter W. (red), Air Power 21, Challenges for 
the New Century, London: MoD, 2000 s. 232. 
7 Sabin, Philip, ”Air Strategy and the Underdog” i  Gray (2000) s. 80-81 
8 Thompson, Loren, UAVs: How Revolutionary?, Defense News, December 2-8, 2002. 
9 Office of the Secretary of Defense (OSD), Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2002-2027, 
Washington:OSD, 2002, s. 60. Heretter benevnt UAV Roadmap (2002). 
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1.4 Avgrensninger og forutsetninger 
Forfatteren ser på bruken av UCAV både i høyintensitetskonflikter/ 
fredsopprettende operasjoner10 og som styrkebeskyttelse/styrkedemonstrasjon 
i fredsbyggende/-skapende11 oppdrag.  Dette fordi hensynet til egne styrkers 
og pilotens sikkerhet er det dimensjonerende for utførelsen. Den økte 
forebygging mot utilsiktet skade på 3. part stiller krav på å nytte FAC også 
mot mål fjernt fra egne styrker. 
 
Oppsatsen vil se på utvikling og systemer som kan være operative i perioden 
2010-2020. Dette gjøres for å romme både dagens bevæpnede UAV av 
eksempelvis typen Predator og en fremtidig UCAV som eksempelvis X-45.12 
Selv om Norge ikke skulle anskaffe et slikt system har Norge en flystøtte-
organisasjon som er veløvet i internasjonale sammenhenger og vi har 
materiell og prosedyrekompetanse til å lede flystøtte fra nasjonale-, allierte- 
og fremfor alt USA’s flystyrker. 
 
De mest avanserte UCAV som kan utføre CAS ligger sannsynligvis flere år 
frem i tid, mens flystøttesystemet som beskrives er dagens system. For å 
unngå logiske feil ved å sette sammen to systemer i ulik tid søkes 
organisasjon og system for flystøtte beskrevet prinsipielt og jeg gjør noen 
forutsetninger om dette systemet som også må antas gjelde i tidsperspektivet: 

• UCAV ressursen vil eies og disponeres lavest på operativt nivå på 
samme sett som dagens flyressurser.13 

• UCAV som skal utføre nærstøtte for bakkestyrker må under utførelsen 
opprette kontakt med taktisk avdeling som skal støttes for å få 
måloppdatering med mer.14 

• UCAVs ”våpenleveranse” i CAS må kontrolleres av flykontrollør og 
krever detaljert integrasjon med avdelingen som støttes på grunn av 
egnes sikkerhet og taktisk utnyttelse.15 

 
Luftromsklarering vil ikke bli drøftet i oppgaven. Luftromsplanlegging 
(”Airspace Coordination”) foretaes på fellesoperativt nivå og forutsettes 
klarert når UCAV settes inn. Sivile luftfartsbestemmelser og fredstids-
                                                 
10 Forsvarets Overkommando, Forsvarets Fellesoperative doktrine, del A -  Grunnlag og del 
B - Operasjoner, 1. utgave, 2.opplag, Oslo:FO, 2000. Heretter benevnt FFOD (2000), sier at: 
”Fredsopprettende operasjoner legitimeres gjennom FN-paktens kapittel VII definert som; 
tiltak mot trusler mot freden, fredsbrudd og angrepshandlinger. Sett fra et militært perspektiv 
er fredsoppretting som regel krigføring.” 
11 FFOD (2000), del A, s. 112-113. 
12 NATO Research and Technology Organization (RTO), Integrated mission system concepts 
and technology for future unmanned combat applications, Neuilly-sur-Seine 
Cedex:NATO/RTO, 2002, s. 174-175. Heretter benevnt  RTO-TM-025, ser for seg UCAV 
operasjoner med begrenset autonomi i perioden 2010-2020. UAV Roadmap (2002) er ennå 
mer optimistisk. 
13 Forsvarets Overkommando, Forsvarets policy for utvikling og anskaffelse av Unmanned 
Aerial Vehicles (UAV), Fellesstaben/FO, 2002, s. 5-6, der Generalinspektøren for 
Luftforsvaret er koordinerende myndighet mm. I USA er ”CAS-maskinen” A-10 en USAF 
ressurs. 
14 NATO, AJP-3.3.2.1; Tactics, technics and procedures for close air support operations, 
study draft 1, NATO, 2002, s. 5-1.  
15 NATO, AJP-3.3.2.1 (2002), s. 1-1. 
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bestemmelser drøftes heller ikke da dette i en høyintensitetskonflikt kan sees 
bort fra og i fredsbevarende operasjonene forutsettes at et luftrom er klarert 
for UCAV operasjoner i forhold til sivil lufttrafikk.  
 
Forfatteren vil ikke se på logistikken i en UCAV-organisasjon. Kun på 
UCAV-kontrollstasjonens ledelsesfunksjon og kommunikasjonsbehov. 
 
Oppgaven er primært av militærteknisk art og vil derfor i stor grad behandle 
taktiske/operative forhold knyttet til tekniske beskrivelser omkring UCAV 
som forfatteren mener er av spesiell betydning for utførelsen av CAS. Fokus 
er på autonomitet, våpensystemer, sensorer og kommunikasjonsbehov. 
Helheten i nærstøtteutførelsen og i systembeskrivelsen er prioritert fremfor å 
gå dypt ned i enkeltkomponenter. 
 
Det er forutsatt av forfatteren at også økonomiske begrunnelser er drivende i 
utviklingen av UCAV’er i dag. Dette på grunn av store kostnader forbundet 
med å utvikle, anskaffe og drifte bemannede fly. Dog er det her ikke mulig å 
få med en drøfting av økonomiske forhold rundt utvikling, anskaffelser og 
drift av UCAV hvilket er verdig en egen oppsats.  
 
Leserens forutsettes å ha grunnleggende kjennskap til landoperasjoner på 
operativt/taktisk nivå og flystøtteorganisasjon.  

1.5 Teorimodell for utførelse av operasjoner 
Konseptet for landoperasjoner som er basis for denne oppsatsen er et 
manøverorientert operasjonskonsept basert på manøverteorien.16 Norge har 
valgt denne tilnærming til krigføring som sin konseptuelle måte å føre strid 
på.17 Dette har konsekvenser for organisasjon, trening, ledelse og utvikling av 
militære styrker.  
Militærteorien danner grunnlaget for utvikling av doktriner for krigføring, for 
utvikling av militære kapasiteter og styrker og gir den militære sjef en ballast 
for anvendelse av militær makt. Det er forfatterens syn at bruk av militære 
kapasiteter som en UCAV i CAS sammen med flyledelseselementet, vil være 
en slik militær kapasitet som må utvikles og nyttes i tråd med doktrinen og 
konsepter tilpasset den enkelte situasjon. Clausewitz hevder at militærteori 
ikke skal lede den fremtidige fører på slagmarken.18 Det er derfor ikke 
hensikten med denne teoritilknytningen til militærteorien å sette opp fasiter 
for hvordan systemene skal brukes, men snarere å se hvordan valgt 
krigføringsform stiller opp en del prinsipper for hvordan militære ressurser 
bør utvikles for bruk i et manøverorientert konsept.  
Spesielt i forhold til at denne oppsatsen i så stor grad behandler bruken av en 
ildkraftsressurs er det avgjørende å klargjøre hensikten med bruken av 
ildkraft innen manøverteorien. 
                                                 
16 Generalinspektøren for Hæren (GIH), Forsvarets doktrine for landoperasjoner, 
Oslo:Forsvarets Stabsskole, 2003, s. 5. 
17 Forsvarets Overkommando, Forsvarssjefens grunnsyn for utvikling og bruk av norske 
militære styrker i fred, krise og krig, Oslo:FO, 1995, kapittel 10. 
18 Clausewitz, Carl von, On War, Princeton:Princeton University Press, 1976, s. 141. 
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1.6 Metode og disposisjon 
Oppsatsen består av 3 drøftingskapitler. Innledningsvis vil oppsatsen i 
kapittel 2 behandle militærteorien og landoperasjoner for derigjennom å 
fremsette begrunnelse for og operative/taktiske krav til ildkraft og nærstøtte; 
dens utførelse, ledelse og karakter. Videre vil oppsatsen i kapittel 3 beskrive 
luftoperasjoner, flystøtteorganisasjon og utførelse av flystøtte til 
landoperasjoner slik dette gjøres i dag. Dette for å ta frem mer tekniske og 
prosedyremessige krav til UCAV i CAS. Dette også med hensikt å bibringe 
leseren en fordypet forståelse for disse emnene hvilket underletter den 
fortsatte lesningen. Det er opp mot disse to beskrivelsene og deres 
delkonklusjoner at UCAV systemet vil bli vurdert. Beskrivelsen av UCAV 
systemer i kapittel 4 vil altså sees opp mot denne spesifikke oppdragstypen. 
UCAV systemets egenskaper, muligheter og begrensninger vil sees opp mot 
de operative, tekniske og prosedyremessige krav som er stilt for å se om 
systemet kan tilfredstille disse krav og kanskje endog tilføre nye kvaliteter. 
Det kan også være slik at bruken av UCAV vil overflødiggjøre enkelte 
tekniske og prosedyremessige krav.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 1: Metodevisualisering. Tallene henviser til kapitlene. Kapitlene 2-4 vil 
ta frem grunnlag som det derpå følgende skal ta hensyn til  samt at 
delkonklusjonene fra de tre danner grunnlaget for en avsluttende analyse som 
gir svar på spørsmålsstillingene. 

I kapittel 5 gjennomfører forfatteren en analyse og konseptuell beskrivelse på 
de områdene som er behandlet i den hensikt å gi svar på hvordan 
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nærstøtteoppdrag med UCAV’er skal gjennomføres innen ledelse, 
kommunikasjon, våpensystemer og bruk av sensorer. I kapittel 6 vil en  
sammenfatning, forslag til videre arbeid og refleksjon avslutte oppsatsen. 

1.7 Materiale og kildekritikk 
Anvendt litteratur fremgår av de løpende notene samt kildehenvisningene.  
 
Anvendt materiale og kritikk av disse: 
Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) og militærteorien er ekstrakter, 
tolkninger og lærdommer av krigshistorien. De signaliserer dessuten en vilje 
og holdning til hvordan militærmakt bør utvikles og brukes. 
 
NATO-dokumenter, reglementer, Allied Joint Procedures (AJP) er vide og 
generelle dokumenter, noe statiske og minste felles multiplum for 
alliansemedlemmene. De skal derfor sees som generelle retningslinjer som 
kan og skal tilpasses den aktuelle konflikt avhengig av stat, materiell og 
konfliktkarakter. De er uansett å betrakte som et minimum av kunnskap, 
ferdighet og materielle prestanda som en aktør skal ha med seg i konflikten 
for å være interoperabel. 
 
UAV-materiale, i form av forsknings- og utredningsmateriale er vitale for 
prognosen på militær teknologi så langt frem som 2010-2020. De borger for 
teknisk kompetanse, edruelighet og tidsaspektet etter forfatterens mening. 
Kommersielle tidsskrifter som Jane’s og internettsteder som Federation of 
American Scientists rapporterer faktiske hendelser og fabrikkdata. 
Bedriftsinformasjon fra UAV utviklere/produsenter har fokus på å selge ideer 
og konsepter de har samt rosemale egne prosjekter og produkter. 
 
For alle internettkilder er det oppgitt dato for når nettstedet sist ble besøkt 
samt forfatter eller ansvarlig organisasjon. 
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2 Militærteori og landoperasjoner 
Dette kapittelet vil redegjøre for det militærteoretiske grunnlaget og norsk 
doktrine. Forfatteren vil fra dette utlede operative og taktiske krav til 
utførelsen av nærstøtte for bakkestyrker. Det er hensikten at disse kravene 
skal gi føringer for hvordan en UCAV vil måtte utføre nærstøtte og i en 
videre sammenheng søke å se om det er operative krav som bedre kan løses 
med ubemannde systemer. 

2.1 Hva er manøverkrigføring 
Som Carl von Clausewitz skiller mellom ideell krig og virkelig krig19 må man 
også skille mellom manøverteori og manøverkrigføring. Manøverkrigføring 
er etter forfatterens mening først og fremst en måte å tenke på mer enn en 
metode for hvordan anvende styrkene sine.  Å manøvrere betyr å oppnå en 
fordelaktig situasjon eller posisjon hvorfra man kan påvirke fienden. Man kan 
også si at vi manøvrerer mellom de ulike virkemidlene vi kan nytte til å 
påvirke motstanderen.  Denne påvirkningen skal kunne utføres med alle de 
midler man har til rådighet.  På det strategiske nivået kan det være 
økonomiske midler, diplomati eller militær makt; sammenheng mellom mål 
og midler.20 På det taktiske nivået kan det være direkte eller indirekte ildkraft. 
Bare det å besitte ulike kapasiteter og vise at man behersker dem, f. eks. 
flystøtte til bakkestyrkene vil være med å påvirke den fiendtlige sjefs 
vurderinger. Det som er viktig er at blott trusselen om å nytte disse 
virkemidlene mot fienden kan være nok.  Dette fordi en da ser for seg at selve 
trusselen skal påvirke den fiendtlige sjefs og organisasjons vilje til fortsatt 
strid. Dette fokus på fiendens vilje er meget sentral i manøverteorien.  Med 
hensyn til trussel om påvirkning, strid og vold er det her nok å henvise til 
Clausewitz utsagn: 
 

”.. put him in a situation that is even more unpleasant than the 
sacrifice you call on him to make.” 21 

 
Det viktige er altså at fienden ikke ønsker å fortsette fordi det fører til 
unødvendige tap eller fordi situasjonen synes å lede til et nederlag. Krig 
handler om å påtvinge fienden vår vilje sier Clausewitz, og det er denne 
viljekampen som manøverkrigføringen foreskriver.  Hensikten med å angripe 
fiendens vilje er å ødelegge hans indre ro og integrasjon som er nødvendig for 
å føre operasjoner.22   Dette forutsetter også at en slik tilnærming er mulig og 
at den kan gjennomføres til en billigere pris enn å angripe fiendens fysiske 
kampmidler.  Liddell Hart snakker om psykologisk forskyvning.  Med dette 
mener han at fiendens sjef er ute av ledd. Han er hektet av og står foran 
oppløsning eller nedkjempning.  For å oppnå dette er det nødvendig at han 
utsettes for en brå følelse av å være  ”fanget”. Følelsen må være et resultat av 
voldelige handlinger mot ham.23  
                                                 
19 Clausewitz (1976), s. 579-581. 
20 Diesen, Sverre, Militær strategi, 2. utgave, Oslo:Cappelen Akademisk Forlag, 2000, s. 19. 
21 Clausewitz (1976), s. 77. Min kursivering. 
22 Rekkedal, Nils M., Moderne Krigskunst: Militærmakt under omforming, 
Stockholm:Försvarshögskolan/ KVI, 2001, s. 406. 
23 Liddell Hart, Basil H., Strategy (2nd rev. Ed.), London:Meridian,  1991, s 326-327 
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Militærteoretikeren William S. Lind vektlegger det å skape en unik 
tilnærming tilpasset situasjonen gjennom bruk av oppdragstaktikk, 
tyngdepunktstenkning og søken etter fiendtlige styrker og svakheter.24 Med 
utgangspunkt i dette vil jeg derfor behandle en del sentrale punkter i 
manøverteorien for å oppnå manøverkrigføring; tempo, tyngdepunkts-
tenkningen og ledelsesfilosofi. Nettopp for å se hvilke føringer disse kan få 
for bruken av ildkraft og integrering av ulike stridsmidler. 

2.2 Tempo 
Tempo25 er meget sentralt innen manøverkrigføring. Når manøveren skal 
bringe egne styrker i en fordelaktig posisjon relativt til fienden må 
hurtigheten i egen organisasjon være høyere enn hos fienden.  Han skal slås 
gjennom overlegent tempo.26 Porten til dette tempoet, sier Lind, ligger i 
operasjonskunsten.  Det å føre operasjoner er også å unngå unødige kamper.27 
I tillegg til å sette ned tempo vil unødvendige kamper slite på egne styrker og 
kun resultere i en jakt på fiendtlige avdelinger å ta strid med.  En god modell 
for å visualisere tempo er Boyds OODA-loop.  Denne beskriver hvordan en 
sjef observerer, orienterer, beslutter og handler.  Dette er en mental prosess 
som også kan appliseres på hele organisasjonens evne til å iverksette nye 
handlinger.  Modellen nyttes til å beskrive hvordan den som har den hurtigste 
tidssykelen på sin loop vil kunne starte på sin neste syklus før fienden er 
ferdig med sin. Han vil da kunne sette i verk en ny handling raskere enn 
fienden og gjøre fiendens sykler stadig ute av rytme og fiendens handlinger 
stadig mer irrelevante.  Dette skal da ende med kollaps for den fiendtlige 
organisasjon.  Satt på spissen kan en si at enhver handling igangsatt først er 
en riktig handling fordi den blir dimensjonerende og situasjonsbestemmende 
for fienden. Den definerer virkeligheten fienden må forholde seg til.  
Det som er viktig her er at alle delene av organisasjonen må ha denne 
hurtigheten som skal gi høyere tempo enn fienden. Det gjelder ikke bare 
fysisk hurtighet, for den er ofte veldig lik hos jevnbyrdige konvensjonelle 
styrker, men mer mental og ledelsesmessig hurtighet.  Evnen til å oppfatte 
hva som skjer krever gode sensorer og rett innrapportering. Evnen til å 
orientere seg krever høy treningsstandard og erfarne sjefer med god 
situasjonsbevissthet. Evnen til å beslutte krever en ledelsesfilosofi som øker 
denne hurtigheten. Evnen til å handle rask krever i tillegg adekvate styrker og 
våpen. Dette stiller store krav til hurtigheten i hele organisasjonen og bruken 
av de ressurser man vil sette inn. Sanntidsinformasjon kombinert med høy 
evne til å agere/reagere vil være viktig. Egne og tildelte stridsmidler og 
ressurser som enheten disponerer må ha høy beredskap for innsats i den tiden 
man kraftsamler. Forhåndstildeling av dedikerte ressurser er da en fordel for 
denne enheten! 

                                                 
24 Lind, William S., Maneuver Warfare Handbook, Boulder, Colorado:Westview Press Inc., 
1985, s. 12. 
25 FFOD (2000), del B s. 33-34, definerer tempo som relativ hurtighet over tid i forhold til en 
motstander.  
26 Lind, William S., "The Theory and Practice of Maneuver Warfare” i Hooker Jr., R. D. 
(red), Maneuver Warfare - An Anthology, Novato, CA:Presidio Press, 1993, s. 4. 
27 Lind (1993) s. 9. 
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2.3 Tyngdepunkter, styrker og svakheter 
Tyngdepunktstenkningen har sin opprinnelse hos Clausewitz og beskriver en 
egenskap eller kapasitet hos fienden som gir ham kraft til å utøve sin makt. I 
manøvertenkningen er det derfor viktig å søke å ødelegge dette 
tyngdepunktet. Man må dog forutsette at fienden er seg bevisst sitt 
tyngdepunkt og beskytter dette. Når man skal unngå fiendens styrker er det 
naturlig i manøvertenkningen å unngå hovedstyrker og isteden bekjempe 
viljen hos motstanderen. Utfordringen blir så å finne hvilket politisk eller 
militært virkemiddel som må brukes. Ofte må man derfor gå via avgjørende 
punkter eller kritiske sårbarheter for indirekte å påvirke fiendens 
tyngdepunkt. Dette kaller man gjerne en indirekte tilnærming. Disse 
”punktene” og sårbarhetene kan også oppstå eller avdekkes som et resultat av 
krigens forløp. På operativt og taktisk nivå handler dette ofte om å kartlegge 
fiendens styrker og svakheter. Sentralt her står derfor uttrykkene fiendefokus 
og ”recon pull”.  
I manøverkrigføringen søker vi derfor etter bestemte egenskaper hos fienden 
som vi vil slå ut eller påvirke. Vi har fokus på fiendens egenskaper og 
plassering, ikke terrenget i seg selv. Dette betyr at om vi ønsker å avskjære en 
fiende er det viktig å finne ut hvor i fiendens organisasjon vi gjør det. Men, 
viktigst er å fastslå effekten i det mentale domenet på fiendens sjefer og 
soldater.28 Dette ”stedet” kjenner vi kanskje ikke når vi planlegger og da 
nytter vi oss av beslutningspunkter.  Dette er steder i forhold til vår manøver 
da vi senest må ta beslutninger eksempelvis om hvem, hvor, hvordan og når.  
Det krever at planene er fleksible, at avdelingene er fleksible og at sjefer og 
ledere har mental styrke til å leve med uvissheten. Samtidig er det viktig å 
skjule for fienden i det lengste hvilken løsning vi velger. ”Recon pull” har i 
seg de samme egenskapene. Uttrykket betyr kort at man lar rekognoseringen 
bestemme angrepsretningen basert på hvor den kommer frem. Retningen er 
altså ikke forhåndsbestemt og svakheter/hull i fiendens organisasjon 
bestemmer hvor angrepet kommer gjennom. Rekognoseringen blir ikke 
skjøvet frem av planen eller hovedstyrken, men drar den etter seg.29 Dette er 
en viktig tillempning av det å kunne slå gjennom svakheter, unngå unødige 
slag og trenge inn i dybden av fienden. Samtidig krever det en plan som 
beskriver muligheter og begrensninger og en plan som kan gå i flere 
forskjellige retninger.30 Når tempoet er høyt og medgangen kommer raskt og 
kanskje på uventet sted og tid, utnyttet av offensive ledere, må 
tilgjengeligheten på ressursene som støtter også ha den samme fleksibiliteten 
for at man kan kraftsamle der det er medgang. Dette krever at ressurser stilles 
til rådighet på en fleksibel måte for å kunne settes inn og kraftsamles der 
gjennombruddet kommer. Her kan det oppstå et motsetningsforhold mellom 
eksempelvis bataljonssjefen som vil ha forhåndstildelte ressurser med høy 
beredskap for å kunne holde høyt tempo og brigadesjefen som vil holde 
ressursene mer sentralt for raskt å sette de inn der fremgangen kommer.  

                                                 
28 Liddel Hart (1991), s. 331. 
29 Leonhard, Robert R., The Art of Maneuvre, Novato, CA:Presidio Press, 1991, s. 113-117. 
30 Liddell Hart (1991), s. 330 
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2.4 Ledelsesfilosofi 
Manøvertenkningen er styrende for ledelsesfilosofien og de to henger 
uadskillelig sammen. Som jeg har antydet under de foregående begrepene har 
det mentale domenet i krigføringen fått en avgjørende rolle gjennom 
Clausewitz og manøverteorien. Viktige begreper her er oppdragstaktikk, 
desentralisering og risikotagning for å møte krigens usikkerhet, friksjon og 
tåke. 
Clausewitz sier at krig er tilfeldighetenes spill.31 Fare, anstrengninger, 
tilfeldigheter og to motsatt rettede viljer som agerer i en dynamisk situasjon 
fører til et kaleidoskop av mulige situasjoner og hendelser.  Det er ikke mulig 
å forutse alt som skjer. Alt dette gir en stor grad av usikkerhet hos alle lag av 
organisasjonen og en følelse av å se inn i en krigens tåke der mye er skjult. 
Miljøet og fienden, ja til og med egne styrker genererer forsinkelser, 
endringer og påkjenninger som Clausewitz beskriver som friksjon.32 Selv det 
enkle blir vanskelig. Dette må vi lære oss å leve da det aldri kan forsvinne. 
Slik er krigens vesen siden vi har med vold og mennesker å gjøre. For å 
kunne leve med dette har vi en ledelsesfilosofi basert på oppdragsbasert 
ledelse. Ledelsesformen bygger på at sjefer gir sine intensjoner og oppdrag. 
Utførelsen overlates til de underordnede som skal kjenne intensjonen flere 
nivåer opp. Dette for at de skal kunne ta initiativ når muligheter dukker frem 
fra tåken og kunne endre sine handlinger på egen hånd når planen ikke lenger 
stemmer. Friksjon og tilfeldigheter vil skape nye situasjoner og vi stilles 
overfor usikkerhet uansett hvor gode planene var på forhånd. Creveld mener 
de siste års store tekniske utvikling ikke kan sies å ha redusert problemet 
knyttet til usikkerhet betydelig.33 Aktøren kan aldri, i mengden av tilgjengelig 
informasjon, som bare mellom 1945-1985 er 5-doblet i omfang,34 etablere 
total sikkerhet rundt hva som utgjør fakta. Uavhengig av ressurser eller 
teknologi, så vil usikkerheten være der.  
Vi sier også at usikkerhet skal desentraliseres i organisasjonen for at den skal 
kunne håndteres på lavere nivåer.35 Det krever økt vilje til kalkulert 
risikotagning fra de høyere sjefer til å slippe fra seg en del av kontrollen og 
ditto fra de lavere sjefer til å gripe nye muligheter. Man godtar at full 
situasjonsbevissthet ikke er mulig, at 100% informasjonstilgang er en utopi 
og at ingen plan overlever første møte med fienden. Planen må derfor 
regulere oppstarten og deretter beskrive hva vi skal oppnå, hvorfor vi har 
valgt en spesiell metode, hvordan vi endrer, når vi tar beslutninger og 
begrensninger og muligheter.  
Oppdragstaktikk, usikkerhet og det initiativet dette krever og forutsetter må 
også gi sjefene på lavt nivå ressursene til å handle raskt. Dette betyr ikke at 
ressursene må være organiske, men at de må kunne støtte på kort varsel. 
Tildelte ressurser må ikke bindes opp mot forhåndsplanlagte mål lang tid i 
forveien på taktisk nivå. På samme sett som for tempo medfører usikkerheten 
og friksjonen en desentralisering av myndighet og at vi har informasjons-
                                                 
31 Clausewitz (1976), s. 104. 
32 Clausewitz (1976), s. 119. 
33 Creveld, Martin van, Command In War, Cambridge Massachusetts:Harvard University Press, 
1985, s. 267-268. 
34 Ibid, s. 276. 
35 Ibid, s. 274. 
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systemer som raskt kan formidle bearbeidet relevant informasjon horisontalt 
og vertikalt i organisasjonen. Videre trenger vi enkle prosedyrer og verktøy 
for å få støtte fra eksterne ressurser. Myndigheten til å nytte dem må kunne 
desentraliseres og knyttes til manøversjefen på lavt nivå når dette er ønskelig.  

2.5 Ildkraftens rolle i manøverteorien 
I utmattelsesteorien er hensikten med manøveren å ta terreng for å flytte frem 
ildkraften for derigjennom å kunne nå nye deler av fienden med ild. Ildkraften 
er det dimensjonerende for hvordan striden føres og må være tung og 
virkningsfull heller enn hurtig og mobil. Manøveren er et middel for å få frem 
ildkraft og ressurser. I manøverteorien er hensikten med ildkraften mer todelt. 
Den skal støtte manøverens fremføring og som en del av manøveren utgjøre 
den vold eller trussel om vold som manøveren har stilt motstanderen overfor. 
Ildstøtten må virke i nært samspill med manøveren. Ildkraften blir middelet 
med hvilken man ”hjelper” fremføringen av sine styrker for å oppnå den 
fordelaktige situasjon/posisjon. I denne rollen betegnes ildkraften som 
ildstøtte, hvilket innbefatter all type indirekte ild. Det er i denne rollen at CAS 
vil bli vurdert.  
Landoperasjonene karakteriseres ved dens nære knytning til terrenget, evnen 
til å ta og holde områder der mennesker lever og virker samt at det kan være 
flere aktører i stridsfeltet.36 I Norge er det de alliansetilpassede landstyrkene 
som er utrustet, organisert og har kompetanse til å delta i høyintensive 
konflikter. Det er også elementer av disse som skal kunne settes inn i 
internasjonale operasjoner. De skal blant annet ha stor ildkraft og kunne inngå 
i operasjoner av fellesoperativ og multinasjonal karakter.37 Dette tilsier at de 
skal ha kompetanse og utrustning til å motta ekstern ildstøtte fra land-, luft- 
og sjøbaserte plattformer.38 FFOD sier videre at sjø-, luft- og landstyrker skal 
operere integrert for å gi synergieffekt og for at sjø- og luftstridskrefter skal 
kunne bekjempe landmål.39 
FFOD omtaler også ildstøtte og flystøtte under fredsstøttende operasjoner.40 
Ildstøtten må her være en tilgjengelig fleksibel evne, som må virke 
avskrekkende på partene, beskytte egne styrker mot angrep fra aggressive 
parter og for å demonstrere hva de fredsstøttende styrker kan gjøre om ikke 
partene etterkommer kravene. Fordi det ikke alltid er nødvendig eller mulig å 
ha tilgjengelig ildkraft deployert inne i operasjonsområdet er flybasert 
ildstøtte meget anvendelig. Ildkraften er også en beskyttelsesfaktor i slike 
operasjoner.41 I slike operasjoner vil man i tillegg opprette et sett med ROE 
som regulerer bruken av maktmidlene.  

2.6 Ildstøtten på taktisk nivå 
Militærteoretikeren Robert R. Leonherd fremhever følgende faktorer innen 
striden som er interessante for drøftingen av ildkraft og nærstøtte. Disse er 
kombinerte våpen/-team/-effekter (”combined arms tactics”), 

                                                 
36 FFOD (2000), del B s. 147. 
37 Ibid s. 148. 
38 Ibid s. 151-152. 
39 Ibid s. 154. 
40 Ibid s. 139. 
41 Ibid s. 140. 
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nærstøttebehovet (”small unit fire support”) og det å unngå å bruke like 
stridsmidler mot hverandre. Med ”small unit” eller laveste taktiske nivå 
menes bataljonstridsgruppe.  
Siden fienden ved å bedømme vår gruppering kan tenke seg til hva vi skal 
gjøre, må vi alltid søke å operere slik av vi har flere alternative mål og 
virkemidler. Vi skal ikke bare skape et problem for fienden, men også et 
dilemma. Vi skal tvinge ham til å planlegge og gruppere for flere muligheter. 
Hensikten er både å forvirre fienden og for å ha alternativer når fienden 
”frustrerer” vår plan.42 Leonhard beskriver det å kunne slå til mot fienden 
med flere ulike midler på en gang (i det minste true med det) for derigjennom 
å skape valget mellom pest eller kolera. Det klassiske eksempelet er å 
samtidig sette inn ildstøtte (artilleri og flystøtte) for å tvinge fienden ut av 
skjulestillinger og til å eksponere seg, samtidig som man nytter egne 
panserbekjempelsesvåpen mot stridsvogner i åpent lende.43 Dette tilsier at det 
på lavt taktisk nivå må finnes tilgjengelige ressurser organisk eller til støtte 
som kan settes inn på kort varsel. Skal dette oppnås kreves at den sjef som 
leder sine ressurser i innsatsen kan påvirke utførelsen. Eksterne ressurser som 
støtter, eksempelvis fly og artilleri, må være tilstede med samvirkeledd hos 
denne sjefen. 
Nærstøttebehovet på lavt taktisk nivå er reelt for å kunne oppnå 
kombinasjonen av ressurser og for å kunne understøtte bevegelsen som 
manøverkrigføringen forutsetter.44 Samtidig vil alltid fiendens mottiltak mot 
et våpen kunne negeres av å sette inn et annet. Leonhard vektlegger nettopp 
denne måten å tenke på; nemlig at man ikke bekjemper en type system hos 
fienden med samme type system.45 Flystøtte er et eksempel på et middel godt 
egnet mot punktmål som kan settes inn når andre ikke gir effekt. Flystøttens 
psykologiske virkning sammen med de øvrige stridssystemene gir den 
ønskede virkning i det moralske og mentale domenet som manøverteorien 
postulerer. Sammen med andre stridsmidler gir det synergieffekt og større 
grad av overraskelse i våre operasjoner!46  

2.7 Delkonklusjoner militærteori og landoperasjoner 
Landoperasjoner må støttes av andre stridsmidler for å få ”combined arms” 
effekt og de må føres med høyt tempo støttet av stridsmidler som kan settes 
inn meget raskt til uforberedte gjennombrudd. Den lokale taktiske sjefen må 
ha evne til å nytte disse ressursene uten omfattende planlegging, koordinering 
og forhåndskontroll fra høyere nivå. Dette krever igjen desentraliserte 
ressurser med meget høy beredskap for en angitt periode, at ressursene raskt 
kan ”kalles ned” til innsats og at den lokale taktiske sjef har midler til å lede 
slik tildelt støtte. Ressursene må ha høy utholdenhet for å kunne være 
tilgjengelig døgnet rundt for oppdukkende situasjoner. Dette har tradisjonelt 
vært en svakhet med luftbaserte systemer. De som skal støtte og lede støtten 
må integreres i organisasjonen. Dette for å forstå hensikten med operasjonen. 
                                                 
42 Liddell Hart (1991), s. 330. 
43 Leonhard (1991), s. 91-97. 
44 Leonhard (1991), s. 172. 
45 Ibid s. 97-103, i tillegg  beskriver NATO, ATP-35(B), Land Forces Tactical Doctrine, 
NATO, 2000, i detalj synkronisering på s. 1-7 til 1-9. 
46 FFOD (2000), del B s. 157 
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Det betyr også at den som skal lede slik støtte må være på rett sted med rett 
materiell.  
 
I forbindelse med konsepter for Nettverksbasert Forsvar (NbF) er uttrykket 
selvorganisering kommet frem.47 Selvorganisering står i kontrast til 
sentralstyrt synkronisering som for ofte handler om å sette ned stridsrytmen 
og tempoet til tregeste ledd i kjeden. Når styrkene opererer i fellesoperativ 
ramme stilles det i dagens konsepter store krav til synkronisering av 
forsvarsgrenenes innsatselementer.48 Luftstridsmidler som nyttes til støtte for 
landoperasjoner kan havne i dette dilemma mellom synkronisering, 
omfattende sentralisering og lav reaksjonsevne på den ene side og de krav 
som landstriden fremsetter om lokal fleksibilitet, tempo, desentralisering, 
utholdenhet, kombinerte effekter og integrering på lavt nivå. 

                                                 
47 Forsvarets stabsskole, Introduksjon til Nettverksbasert Forsvar, Oslo: Forsvarets 
stabsskole, 2001, s. 15. 
48 NATO, ATP-35 (B) s. 1-7 til 1-9. 
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3 Luftmakt, flystøtteorganisasjon og ledelse av CAS 
 

”Luftmakt er militær bruk av systemer som opererer i eller passerer 
gjennom luftrommet.”49 

 
Dette kapittelet skal beskrive utførelsen av nærstøtte til bakkestyrker med fly 
og fokusere på den rollen en flystøttekontrolløren utøver i form av ledelse, 
målangivelse og koordinering med manøver og øvrig ildkraft. Hensikten er å 
finne frem til dimensjonerende kriterier for en UCAV i nærstøtterollen; 
hvilken trussel som foreligger, hvilke funksjoner som må utføres, aktuelle 
våpensystemer, kommunikasjonsbehov og hvilke krav dens sensorer må 
oppfylle. I tillegg skal graden av autonomi vurderes. Kapittelet skal gi 
delkonklusjoner som utgjør et grunnlag for å beskrive hvordan nærstøtte skal 
utføres med UCAV. 

3.1 Warden – et motsynspunkt 
Forfatter og tidligere offiser John A Warden skriver i sin bok: 
 

”..define close air support as any air operation that theoretically could 
and would be done by ground forces on their own, if sufficient troops or 
artillery were available.”50 

 
Denne definisjonen er etter min mening for snever siden den ensidig ser på 
våpnenes fysiske virkning. Den bortser nemlig fra ”combined arms” 
dilemmaet og psykologisk virkning. Warden argumenterer med at luftmakt 
ikke vil/bør drive med ”Air Interdict” (AI) og CAS. Det er ikke kosteffektivt 
og andre luftmaktsoppgaver er langt viktigere. Spørsmålet blir da om egne 
UCAV systemer skal skreddersyes for AI og CAS for å avlaste bemannede 
systemer. På den annen side kan en hevde at ”Vesten” ikke lenger setter inn 
bakkestyrker i stridshandlinger uten at luftoverlegenheten er sikret. Både på 
grunn av sannsynligheten for å lykkes og på grunn av faren for egne tap. 
Videre ønsker Warden at hærstyrkene ikke må få kontroll over CAS slik at 
denne delen blir en ren støttefunksjon og dermed definerer han CAS så 
snevert. Videre påpeker han at det mangler 24t utholdenhet hos flyvåpenet, og 
utholdenheten er meget kort for hvert enkelt fly. Også p.g.a. vær og 
oppdragsmengde har de lav tilgjengelighet for CAS. Dette er alle relevante 
begrensninger som et UCAV system kan bøte på eller komplettere. Historisk 
har flystøtten vært nyttet for å forsterke fremgang, hindre gjennombrudd og 
dekke flanker i følge Warden. Andre fremholder også dens evne til å skape 
eller muliggjøre tempo.51 Betenkelighetene som Warden trekker frem viser 
uansett at slik flystøtte må finne flere løsninger/midler for utførelse. 

                                                 
49 FFOD del B s. 179. Min kursivering. 
50 Warden III, John A., The Air Campaign, Lincoln, NE:to Excel Press, 2000, s. 87. 
51 Creveld, Martin van, Air Power and Maneuver Warfare, Maxwell AFB, Alabama: Air 
University press, 1994, s. 238-239. 
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3.2 Luftmakt – styrker og svakheter 
Luftmakt har fra sin spede tilblivelse i starten av det forrige århundre og fram 
til i dag hatt en enorm utvikling. Luftmakt har nå blitt et kraftig redskap for 
krigføring og en likeverdig partner innenfor det fellesoperative miljøet.52 
Gulfkrigen 1991, Kosovo 1999, Afganistan 2001-2002 og Gulfkrigen 2003 
har tydelig vist oss at luftmaktens nye kapasitet har påvirket Vestens måte å 
føre krig. Luftoperasjoner nytter luftmakt til å støtte den operative sjefens 
kampanjemål. Luftmakt skal i tillegg til å ta og opprettholde kontrollen i 
luften også støtte allierte felles kampanjemål. Det være seg støtte til land- 
eller maritime operasjoner. Selvstendig eller  støttet av andre forsvarsgrener. 
Karakteristisk for luftmakt er dens evne til å kunne virke mot alle elementer 
hos fienden gjennom den 3. dimensjon. Luftmakt er lett å nytte for å eskalere 
og deeskalere en konflikt. På grunn av dens hurtighet og rekkevidde kan 
tilstedeværelse og bekjempning i prinsippet oppnåes overalt i verden. 
Luftmakt er fleksibel, mobil og har høy reaksjonsevne slik at den kan virke 
overraskende.  Den kan ha med seg stor ildkraft som med høy presisjon og 
dødelighet gir den en uforholdsmessig stor effekt på konflikten. Luftmakt 
krever ikke fysisk tilstedeværelse av bakkestyrker på fremmed jord hvilket 
ofte betyr mindre politisk og menneskelig risiko. Dog er den en mer 
tidsbegrenset militærmakt i forhold til land- og sjømakt.53 Dette er 
beskrivelser av luftmakten i en meget vid ramme. Som Warden og flere ”Air 
Power” teoretikere med ham understreker så er støtte til landoperasjonene noe 
en utfører etter at luftoverlegenhet er vunnet. I den rent konkrete utførelsen av 
støtte til landoperasjonene kan derfor luftmakten, i forhold til landmakt, ha en 
del svakheter i form av lav utholdenhet, manglende tilstedeværelse, liten 
utholdende ildkraft og lav tilgjengelighet. Dette på grunn av avstand til baser, 
utholdenhet i luften, begrenset antall fly, kostnad og hvilke typer 
våpenssystemer som kan medbringes.54 Dette avhenger selvsagt av den 
prioritet denne type støtte har i forhold til øvrige luftoperasjoner. 

3.3 Luftoperasjoner 
Luftoperasjoner skal bidra i den operative kampanje og deles inn i kontra 
luftoperasjoner, strategiske angrepsoperasjoner, anti overflateoperasjoner, 
maritime luftoperasjoner og støttende luftoperasjoner. Når luftmakt brukes 
mot bakkemål er dette en del av antioverflateoperasjonene. Disse 
operasjonene har til hensikt å nøytralisere, forsinke eller ødelegge fiendtlige 
bakkestyrker. Dette gjøres med CAS og AI som skal bidra til å forme 
stridsfeltet for andre styrkekomponenter. De skal sette sjefen i stand til å 
utnytte egne styrker, utnytte fiendtlige svakheter og samtidig bevare egen 
handlefrihet gjennom å utnytte luftmakt til å opptre indirekte overfor 
motstanderen.55 På operativt nivå inngår CAS i den operative ildstøtten. Dette 
kan være ildstøtte mot bakkemål avgitt fra alle typer styrker og plattformer. 
Dette krever detaljert integrasjon og koordinering mellom de involverte 
                                                 
52 Rekkedal (2001), s. 230.  
53 FFOD (2000), del B, s. 180. 
54 Forsvarets Overkommando, Forsvarets doktrine for luftoperasjoner, 1. utgave, 
Oslo:Forsvarets  Overkommando, 2002, s. 16-17. 
55 NATO, Allied Joint Doctrine-01 (A), Allied Joint Operations, NATO, 2001, s. 7-1 til 7-5. 
Heretter benevnt NATO, AJP-01 (A). 
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styrker. Videre er det den landmilitære sjefen som skal bestemme mål, 
tider/varigheter og andre nødvendige koordinerende tiltak.56  

3.4 Kommando og kontroll av luftoperasjoner 
Den operative sjef vil utnevne en luftkommandør (JFACC) for ha enhetlig 
kommando og kontroll over luftoperasjonene. Dette fordi luftmakt best ledes 
fra det høyeste nivået i henhold til AJP-01(A). Sentralisert ledelse skal oppnå 
kraftsamling, økonomisering og synergieffekt. Videre skal utførelsen være 
desentralisert for å oppnå effektiv kontroll, reaksjonsevne og taktisk 
fleksibilitet.57 JFACC har myndighet til å planlegge og koordinere alle 
luftoperasjoner iht operativ sjefs retningslinjer. JFACC må, i samarbeide med 
andre komponentsjefer, utvikle en plan for felles luftoperasjoner. Herunder 
anbefale en tildeling av ressurser til anti overflate operasjoner til operativ sjef. 
Et luftoperasjonssenter (CAOC) utgjør JFACC ledelseselement.58  
 
 
 
 

Fag- og ledelseskanal for 
utførelsen av flystøtte.   

 
 

 
Avdelingshierarki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2:  Prinsipiell skisse over flystøtteorganisasjon i NATO koblet til øvrig 
avdelingshierarki. Fra AJP 3.3.2. 

3.5 Flystøtteorganisasjon - oppgaver og roller 
Det taes utgangspunkt i den norske flystøtteorganisasjonen fra operativt nivå 
ned til og med flystøttekontrollørene i de taktiske avdelingene. CAOC er det 
utøvende ledd for JFACC. Her planlegges oppdragene i detalj fra luftstrids-
midlene sin side og herfra ledes oppdragene. CAOC leder flyene til disse 
ankommer forhåndsuttatte punkter der de ledelsesmessig overtas av TACP 
gjennom melde seg på hæravdelingens sambandsnett. Her gies de siste 

                                                 
56 AJP-01 (A), s. 6-8. 
57 FFOD (2000), del B, s. 183. 
58 Forsvarssjefen (FSJ), Forsvarsjefens direktiv for offensiv flystøtte til landstyrkene 80-59, 
Oslo:FSJ 3. des 2001, pkt. 6. Heretter benevnt FSJ dir 80-59 (2001). 
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oppdateringer på måldata og situasjonen i området. Flyene overtas så av FAC 
som  orienterer flyverne og leder disse inn mot målet. 

3.6 Planarbeid,  oppgaver og ansvar ved CAS 
JFACC vil utarbeide Air Operations Directive (AOD) som fastsetter bruken 
av luftressurser 72 timer frem i tid. Ordren oppdateres døgnlig etter hvert som 
targeting prosessen løper parallelt. Dette dokumentet distribueres eksempelvis 
til flystasjoner og hærstyrker. Altså til støttende og støttede ledd. Dokumentet 
utgjør plangrunnlaget for hæravdelingenes planlegging med støtte fra 
luftstridsmidler.  På kortere sikt vil staben i CAOC utarbeide Air Tasking 
Ordre (ATO) som detaljert beskriver neste døgns luftoperasjoner. Det er dette 
dokumentet CAOC nytter når luftoperasjonene ledes i realtid. ATO beskriver 
i detalj hvordan, når, for hvem og med hva alle oppdrag, inkludert CAS, skal 
utføres. Dette dokumentet vil være grunnlaget for blant annen følgende tiltak 
hos støttede sjefer: 

• tildeling av CAS videre til underavdelinger 
• iverksette justering av sensorer (eks. FAC), sambandsmidler til 

egne og allierte fly og mellom flyledelseselementer. Fac må derfor 
”flyte” fritt rundt i avdelingen for optimal plassering 

• planlegge hvordan flystøtten skal utnyttes for å fremme egen 
operasjon og dens fleksibilitet og tempo  

• iverksetting av andre stridsmidler som kan understøtte luftstøtten, 
eksempelvis artilleri. 

 
Dette planarbeidet utføres for de taktiske sjefene, ned til og med brigade, av 
et flyledelseselement, ”Tactical Air Control Party” (TACP eller AOCC), 
hvilket som et minimum består av en Air Liaison Officer (ALO). ALO er en 
luftforsvarsoffiser som skal kunne ivareta hovedoppgavene: 

• gi råd til sjefen om utnyttelse og integrering av flystøtten 
• koordinere flytrafikk og luftrom innen avdelingens 

operasjonsområde 
• kontrollere, her forstått som lede, flyene frem til de overtas av 

FAC og formidle/motta data til/fra flyene.59 
 
På laveste taktiske utføres en forenklet planfunksjon av sjefen med råd fra 
FAC eller en artillerioffiser, her med vekt på utnyttelse og integrasjon, ledelse 
av flyene, sikkerhet for egne og datautveksling. FAC er faglig tilknyttet 
nærmeste overordnede TACP. FAC representerer en sensor og forfatteren har 
for enkelthets skyld sagt at FAC godkjenner mål, selv om han handler på 
vegne av eller godkjent av den taktiske sjef han støtter. 
 
Hovedoppgavene til FAC omfatter i tillegg: 

• koordinere bevegelsene av fly under FAC’s kontroll med støttet 
avdelings operasjoner 

• identifisere egne styrkers gruppering for egne fly 

                                                 
59 FJS dir 80-59 (2001), pkt. 15 og 16. 
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• lede fly mot bakkemål, ivareta flyenes sikkerhet og velge  
ammunisjon 

• rapportere resultatet av flyangrep til troppefører og TACP 
• rapportere været i målområdet  
• kunne lede kamphelikopter og indirekte ild.60 

 
Ovenstående omhandler både forhåndsplanlagt og øyeblikkelig tildelt 
flystøtte. Anmodning om øyeblikkelig flystøtte kan etterkommes, men dette 
krever at ressurser omdirigeres fra andre oppdrag eller at ressurser finnes 
”stand by”. Sistnevnte er ressurskrevende og ikke alltid mulig avhengig av 
luftmaktens begrensninger. Det er som vi så i kapittel 2 ønskelig sett fra 
hæravdelingens side at flyene kunne være tilgjengelig til en hver tid på grunn 
av stridens omskiftelighet og uforutsigbarhet. Dette vil i praksis ikke være 
mulig for alle avdelinger i strid å ha dette rask og til en hver tid med dagens 
systemer. Tempo og fleksibilitet som er så viktig må ivaretas av den taktiske 
avdelingens sjef gjennom plassering av sensorer, avventende tildeling og bruk 
av ressursene til den som bryter gjenneom eller trues. Videre må ressursene 
nyttes slik at de har en nærhet og tilgjengelighet i tid og rom. 
 

 

Figur 3: Prinsippiell skisse over utførelse av forhåndsplanlagt CAS.  Ved 
anmodning om umiddelbar støtte vil dette avhenge av flyenes beredskap, hvem 
de er tildelt til for øyeblikket og hvor langt tilbake i kjeden man må gå. Hentet 
fra AJP-3.3.2. 

3.7 Trusselbildet 
Tradisjonell flystøtte til bakkestyrker utføres med fly som operere på lavere 
og midlere høyder.  Dette har konsekvenser både for måloppdagelse og risiko 
for piloten.  Lav høyde med høy risiko og kortere reaksjonstider, men  god 
måloppdagelse, versus medium høyde med lavere risiko, men dårligere 

                                                 
60 FJS dir 80-59 (2001), pkt. 17. og 18. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2003-12-09 Beteckning 
Krigsvetenskapliga Institusjonen  19 100:1057 
ChP-01-03 T  Side 23 av 57 
 

 
 

måloppfattelse.61 I tillegg kan man få ”Line of Sight” (LOS) problematikken i 
kupert og fjellrikt lende.  
Fly som utfører CAS dykker rett inn i et vepsebol av fiendtlige stridsmidler. 
Stridsfeltet der støtten utføres preges av mye og variert luftvern (LV) som 
skal beskytte fiendens vitale ressurser mot nettopp slike innsatser. Fra 
medium rekkevidde LV til ”low level” LV som Robot 70 systemer, ”man 
pads” som Stinger typen og en stor mengde sekundærluftvern på 
stridskjøretøyene. Disse systemene søker  vha radarsensorer, IR-sensorer og 
visuell observasjon. I tillegg passerer en stor mengde ammunisjon gjennom 
luftrommet ”på vei til” andre mål. Fienden kan også nytte elektronisk 
krigføring (EK) for å detektere og jamme sambandsmidler og GPS signaler. 
Dette krever robuste systemer for utførelse av CAS. For å øke presisjonen og 
overlevelsesevnen må systemene gjøres fysisk robuste, de må gies økt 
motstandskraft mot jamming, de må gies stealth egenskaper mot oppdagelse 
og de må nytte terrenget til beskyttelse eller levere våpen på meget stor 
høyde. I tillegg kan avstandslevering og korte engasjementstider øke 
overlevelsesevnen. Integrering med andre midler for å bekjempe LV vil 
hjelpe, men krever økt koordinering på bakken. Laserdetektorer på 
kjøretøyene er på full fart inn og vanskeliggjør målfiksering og målbelysning. 
Dette kan kreve kortvarig belysning og våpensystemer som kan komme nært 
på målet før belysning må slåes på.  

3.8 Utførelsen og ledelsen av CAS 

3.8.1 Forberedelse 
FAC som tildeles eller anmoder om flystøtte må på forhånd ha posisjonert seg 
for å lede flyene og eventuell annen ild og observere målområdet. Han må ha 
kunnskap om hensikten med striden og planen for å kunne utnytte muligheter 
og ta initiativet. Tekniske sensorer som laser avstandsmåler og laserbelyser 
må klargjøres og eventuelt nyttes til posisjonsbestemmelse av målet. Briefing 
til flyene må utarbeides. Herunder bestemme initieringspunkt (IP) eller 
kontaktpunkt (CP), angrepsretninger, egress, flyhøyde, evt. våpensystem og 
tidspunkt. Forberedelsene har til hensikt å skape økt sikkerhet for egne, bedre 
bekjempning og kortere engasjementstid. Det vil si forberede for lettere å 
kunne øke tempoet og improvisere. 

3.8.2 Taktisk ledelse 
FAC overtar ledelsen eller kontrollen over flyene i CP. Deretter gies 
briefing62 og flyene får et IP som er et startpunkt for angrepet i ”low level”. I 
”high level” prosedyrer nyttes kun CP. FAC er ansvarlig også for flyenes 
sikkerhet med hensyn til fiendtlig luftvern og må velge angrepsretning og 
innflyvingshøyde vurdert ut fra luftverntrusselen, målangivelsesmetode, sin 
egen ledelse, fly- og våpensystem og måltypen. Under egen ledelse inngår 

                                                 
61 Low-level er i STANAG 3797 - Minimum Qualifications for Forward Air Controllers 
definert til å være under 500 fot over bakkenivået. Kapt Søderholm, Raymond, 
Hovedinstruktør flystøtte SSFA, intervju 16. mai 2003. 
62 NATO, AJP-3.3.2.1(2002), s. 5-5 til 5-6. Gies som en ”9-liner” i NATO, se også ; Joint 
Chiefs of Staff, Joint tactics, technics and procedures for close air support (CAS), 
Washington:JSC, 2003, s. V-22. 
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mulighet til å observere flyet og samband til flyet. I tillegg skal han ivareta 
egne styrkers sikkerhet som første prioritet slik at samband med og/eller 
observasjon av disse er en forutsetning. Det er derfor han skal lede CAS. 
Dersom målangivelsen skjer med laserbelysning krever dette ved direkte 
kontroll sikt fra FAC både til mål og til flyet innen en viss avstand fra målet. 
Denne type kontroll er å foretrekke når egne styrker er i nærhet til eller i strid 
med fiendtlige styrker som skal bekjempes. Ulempen er selvfølgelig 
siktproblematikken eksempelvis ved bruk av våpen med lang ”stand off” 
avstand. Ved indirekte kontroll kan FAC godkjenne angrep på målet basert på 
detaljert målinformasjon fra annen sensor eller ildleder og kjennskap til egne 
styrker selv om han ikke kan observere selve angrepet. Denne typen angrep 
må godkjennes av ”troppefører”.63 Bruk av måldata eller utveksling av data 
mellom FAC og en UCAV vil være indirekte kontroll.64  
 
En lav angrepsprofil utnytter terrenget til beskyttelse. Den er fordelaktig fordi 
den reduserer faren for deteksjon med fiendtlig radar og minsker 
virkningsområde for fiendtlige våpen. Ulempene er mer krevende navigasjon, 
nedsatt kommunikasjon, mer utsatt for mengden av fiendtlig lav luftvern,  og 
kortere tid til å oppdage målet og endre flyprofil. En midlere og høyere 
angrepsprofil nyttes når fiendtlige avanserte langrekkevidde luftvernsystemer 
ikke utgjøre noen stor trussel mot flyene. Den er fordelaktig ved at den blant 
annet forenkler navigasjon, gir større manøverrom, letter kommunikasjonen 
med bakkeelementene og letter måloppdagelse i tide. Ulempene kan være 
siktproblemer og sårbarhet for fiendtlig luftvern om ikke luftoverlegenhet er 
etablert.65 
FAC må også vurdere målvalget/målveksling dersom det er flere mål og 
velge virkning ut fra målets karakter.66 Sistnevnte forutsetter at flyene 
kommer med ulike våpensystemer. Det er ikke ønskelig at flyene må passere 
flere ganger på grunn av luftverntrusselen. I tillegg har de ofte begrenset tid 
til rådighet grunnet eksempelvis avstand til egen base. Flystøtten skal skape 
muligheter for egne styrker eller forsterke eksisterende fremganger. For å få 
dette til må den integreres med manøveren og øvrig ildstøtte. Siden øvrig 
indirekte ildstøtte også passerer gjennom luftrommet har FAC og støttet 
avdelings ildstøttekoordineringsoffiser (IKO) ansvaret for å separere fly og 
øvrige stridsmidler i tid og/eller rom. FAC må selv eller ved hjelp av andre 
ildledere koordinere øvrig indirekte ild for å få større effekt i målet og for å 
beskytte flyene mot eksempelvis fiendtlig LV og EK og for å få den ønskede 
kombinerte effekten mot fienden. 
Egne styrker som er i kontakt med fienden som skal bekjempes må enten 
merkes på en fra luften tydelig måte eller de må trekkes vekk fra kontakt før 
flyene kommer.67 Dette må FAC involveres i for å identifisere egne og/eller at 
egne befinner seg i ”sikkerhet”. Som en del av denne sikkerheten skal 
                                                 
63 NATO, AJP-3.3.2, Air interdiction and close air support, NATO, 1999, s. 4-3. 
64 Kapt Søderholm, Raymond, Hovedinstruktør flystøtte SSFA, intervju 16. mai 2003. 
65 NATO, AJP-3.3.2.1(2002), s. 3-1 til 3-3. 
66 Artilleriinspektøren, Forward Air Control, UD 8-24, Haslemoen:Artilleriinspektøren, 
2001, s. 33. Heretter benevnt UD 8-24 (2001). 
67 Sikkerhetsavstanden for Mk-84 er 225 m, 
http://www.dtic.mil/doctrine/jpoperationsseriespubs.htm 7.nov 03 
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flyveren under briefingen lese tilbake til FAC målets posisjon og avstanden til 
egne styrker.68 Heri ligger noe av utfordringen ved bruk av ubemannede 
farkoster. En elektronisk kvittering på disse posisjoner og avstandsdata er 
ingen garanti for at ikke egne styrker i målområdets nærhet kan identifiseres 
som mål. 

3.8.3 Teknisk ledelse  
FAC’s målidentifikasjon overfor flyveren består av å detektere målet, 
identifisere det, beskrive det og evt. merke det. Beskrivelsen skal omfatte 
målet og dets omgivelser for å lette for flyverens deteksjon. Beskrivelsen 
(talk-on) kan erstatte fysisk markering av målet og krever at flyveren selv må 
oppdage og låse våpen/sensorer på målet. Merkingen/utpekingen av målet 
kan skje fysisk ved hjelp av følgende metoder: 

• bruk av utgangspunkter for å forklare målets posisjon i forhold til 
lett synlige landemerke eller utlagt signalmateriell (eks. røyk) 

• merking av selve målet med avstandslevert røykmarkering 
• belysning av målet med laser 
• belysning av målet med infra rødt lys. 

 
Eventuelt kan man merke egne styrker for å skille mellom egne og fiendtlige 
styrker. Her kan nyttes GPS data, IR-”lysfyr”, bakkesignal materiell, speil, 
røyk mm. For å sikre seg mot feil må disse signalene meddeles flyveren på 
forhånd som en del av briefingen.69 Teknisk ledelse består også i at materiell, 
prosedyrer og språk er ”interoperable”. 

3.8.4 Bruk av laser og IR-lys 
Laserlys nyttes for å belyse målet. Laserlyset reflekteres i målet og fanges 
opp på våpensystemets sensor som låser på dette og styrer seg inn mot målet. 
Treffsannsynligheten er stor og systemet gir den nødvendige nøyaktighet for 
at en enkelt styrt bombe skal kunne treffe eksempelvis en stridsvogn.70 
Aspektvinkelen er viktig for at lyset skal reflekteres mot flyet. Denne er 
typisk mindre enn 50 grader mellom linjen laser – mål og flyets angreps 
retning. Nedbør, røyk og lav sikt nedsetter systemets kapasitet. Laserlyset er 
”kodet” for å forvanske fiendtlige mottiltak og for å skille mellom mål i et 
miljø med flere lasere. Det gjøres gjennom å gi laserkoder som 
korresponderer til puls repetisjons frekvensen (PRF). Forskjellige PRF’er kan 
nyttes av laserne og bestemmes før oppdraget gjennomføres. Laseren må 
slåes på for belysning kortest mulig tid i forveien for å forvanske fiendtlige 
mottiltak. FAC kan også nytte IR-peker for å lyse på målet eller for å lede 
flyverens blikk frem mot målet. Denne er i dag ikke god nok til å låse 
våpensystemer på målet, men kan observeres i eksempelvis flyverens 

                                                 
68 NATO AJP-3.3.2.1 (2002), s. 5-4. 
69 NATO, AJP-3.3.2.1 (2002), s. 4-1 til 4-2 og 5-6. 
70 CEP på laserstyrte bomber er oppgitt til 8 meter (www.fas.org  7.nov 03). Dette er 
fabrikkdata, i praksis ca 1 m CEP50. Oberst Andreas Kraak, RNLAF HQ, Air Components in 
PSO’s, foredrag og seminar ved FHS ICM-kurs, 21. mai 2003. Sjef plancellen i CAOC 
Vicenza, Italia under Kosovokrigen hevder at vi treffer alltid når vi skyter på stridsvogn og 
lignende. Kapt Søderholm bekrefter dette. 
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nattkikkert (NVG). IR-lysfyr kan også nyttes for å markere egen posisjon. 
Felles for disse IR-midlene er at de forutsetter lav trusselnivå mot FAC. 

3.8.5 Kommunikasjon og databehandling 
Kommunikasjon og informasjonsflyt mellom FAC og flyver er avgjørende 
for meddelelse av måldata og annen nødvendig informasjon. Flyene 
kommuniserer i dag med TACP og FAC på UHF-radioer.  Disse har typisk 
frekvensområde minst innen 225-512 Mhz, kryptering, kan ha 
satelittkommunikasjon og en min. dataoverføringskapasitet på 16 kilo bits pr 
sekund (kbps).71 Ulempen med dette frekvensområdet er at det gir praktisk 
talt ”line of sight” samband samtidig med at overføringskapasiteten ikke er 
særlig stor. Kravet på overføringskapasitet bakke - luft i AJP-3.3.2.1 er 
nettopp 16 kbps.72 Som eksempel kan nevnes at en komprimert billedstrøm 
kan gi  120 Mbps fra et kamera.73 Under korte CAS oppdrag må større 
datamengder i så fall overføres over noe lengre tid dersom bilder skal 
utveksles.   Kommunikasjonen har i stor grad vært muntlig, men går nå over 
til elektroniske automatiserte systemer. Dette er systemer som kobler sammen 
GPS, laser, radio og dataterminal for å kunne utveksle all data automatisk. 
Gjennom NATO-standarder standardiseres dette i formater slik at de kan 
behandles automatisk i flyene og minske tiden til prat og inntasting av data i 
flyet. I tillegg gjør denne koblingen av systemer, spesielt GPS, at egne og 
fiendtlige posisjoner kan behandles mer sikkert og lette jobben/korte ned 
tiden for flyver og FAC. Eksempel på et slikt system er ”Automatic Target 
Handling System” (ATHS) som blant andre nyttes av Norge og USA. Dette er 
et dataprogram som nyttes i dataterminaler eller til og med bærbare PC’er. 
Målkoordinater kan oversendes og presenteres på flyverens digitale kart. I 
tillegg kan dette gjøres fra fly til FAC der målet markert på et bilde sendes fra 
targeting pod til FAC. FAC kan dermed godkjenne bekjempning. Dette for å 
overkomme ulempen med indirekte kontroll og egne styrkers sikkerhet.  I 
tillegg kan slike systemer muliggjøre overføring av bilder fra FAC til fly med 
målet markert på bildet. Vurdering av utført skade (BDA) utføres etter 
oppdraget av FAC og flyvere som melder inn i sine kanaler vha skriftlige, 
muntlige eller elektroniske meldinger. FAC har i tillegg tilgang til taktisk 
kommunikasjonsnett (TADKOM) via multirolle radio (MRR), dvs støttet sjef, 
UCAV kontrollstasjon mm.74 

3.8.6 Våpensystemer mot bakkemål 
Våpensystemer som nyttes har tidligere vært raketter og ustyrte bomber. I 
løpet av 90-tallet har dette endret seg til å bli nærmest utelukkende styrte 
bomber; GPS eller laserguidede bomber (GBU). FAC’s rolle i med slike 
våpen er å skaffe kvalitative målkoordinater til målet eller belyse målet for 

                                                 
71 www.harris.com 10. nov 2003 
72 NATO, AJP-3.3.2.1 (2002), s. 5-8. 
73 Stensrud, Rune, Sensorteknologi for fremtidig UAV, FFI-rapport, Kjeller:FFI, 2002, s. 17-
18. Kapasitet for overføring av video fra FAC til pilot nyttes allerede av USA. Matt Kelley, 
The Associated Press, på http://globalsecurity.org/org/news/2001/011206-attack01.htm 7.nov 
2003. 
74 Norskprodusert taktisk kommunikasjonsnettverk og multirolle radio knyttet inn i 
mobiltilknytnings funksjon til nettverket. 
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flyveren. Laserstyrte bomber er hovedsaklig på ca 250 og 1000 kg. Eksempel 
her er GBU-24 med ”Paveway III laser guidance kit”. Disse har rekkevidde 
på opp mot 25 km avhengig av leveringsmåte.75 GBU-12 som veier ca 250 kg 
har en rekkevidde på ca 14 km.76 Store mengder av disse våpnene finnes og 
produseres fortsatt. Treffprosentene ligger opp mot 80-90 % og de vil derfor 
fortsatt være meget aktuelle og kosteffektive, spesielt sett opp mot stand-off 
avstanden de gir flyet. Videre kan det også nyttes missiler, eksempelvis 
AGM-65 Maverick. Denne kan være laser eller IR styrt.77 De ble nyttet med 
gode resultater i Gulfen, men krever økt koordinering ved bruk i CAS rollen 
da FAC ikke kan delta i styringen, bare beskrive mål og avstand til egne 
styrker.  

3.8.7 Sensorer i CAS rollen 
Foruten flyverens viktige visuelle evne er flyene, ved innsats mot bakkemål, 
utstyrt med ulike typer lasersensorer, IR-sensorer, syntetisk aperturradar 
(SAR) og elektrooptiske kamera/TV. Måltypene man finner i en slik strid er 
typiske store kjøretøy med mindre elektronisk signatur, men større fysisk og 
varmemessig signatur. Fusjonering av data fra ulike sensorer vil kunne være 
mulig. Denne fusjonen kan i en CAS sammenheng enten utføres i UCAV, hos 
operatøren i kontrollstasjonen eller hos FAC. Fusjonering i en  UCAV krever 
automatisk utførelse. Utført hos de andre krever det stor overføringskapasitet 
alternativ lang tid, hvilket man ofte ikke har i denne typen oppdrag. Koblet 
med kommunikasjonsmidler med smartere overføringsmetoder vil FAC og 
”luftplattform” kunne hjelpe hverandre i måloppdagelse. Dette skal avhjelpe 
mangelen på menneske i flyet. Det er uansett FAC som må godkjenne målet 
før det bekjempes; såkalt ”visuell identifikasjon”.  

3.9 Delkonklusjoner som er dimensjonerende kriterier for en UCAV 
Utførelsen av CAS krever gode forberedelser i området og i avdelingen som 
støttes. Datautveksling mellom levererende plattform og FAC må finne sted 
før og under oppdraget for å ivareta sikkerheten slik den er beskrevet i 
kapittelet. For autonome plattformer kan dette øke kontroll- og 
ledelsesmengden for FAC. Utvikling av bedre sensorer og økt bruk av 
datakommunikasjon vil kunne bedre måloppdagelsen gjennom ”sensorfusjon” 
FAC/luftfarkost. Som følge av klareringstider, en viss grad av sentralisering 
og behovene for hurtige innsatser, til ukjent sted og tid for å utnytte 
muligheter og møte trusler, kreves det plattformer som kan oppholde seg 
lenge i operasjonsområdet og levere på kort varsel.78 Landoperasjoner krever  
utholdende systemer, som kan settes raskt inn ledet av styrker på bakken.  
Plattformene må beskyttes mot en lang rekke trusler ved hjelp av EK 
beskyttelse, stealth egenskaper, varighet på oppdraget, hurtighet i utførelsen 
og bruk av terreng der dette er mulig. 
 

                                                 
75 http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/gbu-24.htm rekkeviddene er fra leveringspunkt 
til målet. 10. nov 03. 
76 http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/gbu-12.htm 10. nov 03. 
77 http://fas.org/man/dod-101/sys/smart/agm-65.htm 10. nov 03. 
78 RTO-TM-025, s. 15-16. 
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Ledelsen av CAS oppdrag med ubemannede plattformer stiller større krav og 
øker ansvaret hos FAC. Avhengig av konfliktens type og fastsatte ROE må 
FAC’s ledelse kunne være så detaljert at han skal ha positiv identifikasjon av 
målet og eventuelt ha godkjenning fra høyere nivå før våpenslipp. Dette 
krever både muligheter for indirekte kontroll og direkte kontroll. Det 
moralske, ledelsesmessige og tekniske ansvaret vil være tyngre. 
Automatiserte systemer for dataoverføring og bruk av felles standardiserte 
prosedyrer vil kunne lette ledelsen. Identifikasjon av egne styrker er manuelt 
og kan være ressurs-/tidkrevende. Dagens mulighet for verbal beskrivelse og 
flyverens evne til selv å finne målet og få dette bekreftet av FAC gjennom å 
beskrive tilbake hva han ser blir borte med ubemannede systemer. Dette må 
erstattes av sensordata om denne evnen til samvirke skal skal opprettholdes. 
 
Kommunikasjon mellom bakke og luft er avgjørende for å gjennomføre, 
eventuelt avbryte og vurdere oppdragets målbekjempelse. ”Line of sight” er 
fra før avgjørende for flyledelse og vil passe godt inn mht utvikling av 
kommunikasjonsmidler som krever stor overføringskapasitet. Standardisert 
og automatisert datakommunikasjon vil i tillegg til økt hurtighet og sikkerhet 
også være bra med hensyn til automatisert databehandling hos en ubemannet 
farkost. 
 
Våpensystemer som nyttes i dag er fortsatt godt egnet, men vekt og volum 
kan være et problem. Dog er mange av våpnene velprøvde, det er stor 
utvikling på området og flere kan være aktuelle for bestykning av en UCAV. 
Selv med interne våpenrom. 
 
Sensorer mot bakkemål i flyet vil ikke være avgjørende når FAC utøver 
direkte kontroll og belyser målet. Sensorene vil være nyttige for at 
luftfarkosten selv kan oppdage målet, men FAC må godkjenne 
bekjempningen som  indirekte kontroll. FAC’s rolle vil da kunne endres til å 
gi godkjennelser, prioritere mellom flere mål, velge våpen osv. Dette vil 
kunne omgå noe av problemet med lav autonomitet hos. Ny teknologi vil 
bedre sensorene og gi den indirekte ledelsen nye muligheter. 
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4 UCAV systemene og deres muligheter 
I dette kapittelet beskrives UCAV systemenes egenskaper. Hensikten er å 
belyse muligheter og begrensninger med UCAV systemer jamført med de 
operative krav som stilles og opp mot ledelse, taktikk, teknikk og prosedyrer 
ved utførelse av CAS. Kapittelet vil først beskrive UCAV prestanda og der 
nødvendig representert ved en typemodell; X-45 som jeg oppfatter som en 
realistisk plattform for denne type offensive oppdrag.79 Deretter vil jeg se på 
ledelse, autonomitet, navigasjon, sensorer, kommunikasjon og 
våpensystemer. Kontrollstasjonens rolle vil beskrives. Fremdriftssystemer vil 
ikke bli behandlet utover det å belyse konsekvenser av at plattformen er 
fastvinge eller helikoptertype UCAV. Samvirke flere UCAV/fly vil belyses.  

4.1 Generelt om UCAV systemet og utviklingen 
Et UAV-system kan grovt deles inn i 4 deler; flyet, kontrollstasjonen, 
kommunikasjon og sensorer/våpensystemer.80 
 

 

Figur 4: En UAV og dens hovedkomponenter. Fra RTO-TM-025. 

UAV’ene kan utformes med stor fleksibilitet da supportsystemer ikke trengs 
og prestanda økes når en ikke trenger å ta hensyn til menneskelige 
begrensninger som eksempelvis gravitasjonskrefter.  Følgende faktorer vil 
gjøre UAV’ene mer anvendelige i fremtiden: 

• forbedrede og lettere sensorer samt sammensettingen av flere 
sensorer på plattformen 

• utvikling innen kommunikasjonsmidler, eks. software radioer og 
multifunksjonelle antenner 

• konsepter med UAV’er i samvirkende svermer, med intern og 
ekstern kommunikasjon 

                                                 
79 Bone, E. og Bolkcom, C., Unmanned Aerial Vehicles: Background and issues for 
Congress, Washington:Congressional Research Service, 2003, s. 39. USAF satser på SEAD 
oppdrag. Dog ser vi klare trekk mot at systemer utviklet for et område (eks. rekognosering) 
får nye kapasiteter etter hvert som teknologien utvikles og nye operative krav fremmes når 
potensialet blir åpenbart for de militære; eks. Predator ”Hunter-Killer”. 
80 RTO-TM-025, s. 3-4. 
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• utvikling innen flyegenskaper og signatur, dvs form, struktur, 
materialteknikk og overflatematerialer 

• utvikling av drivmotorer/drivmidler og størrelse som gir økt 
hastighet,  rekkevidde og/eller lasteevne  

• videre utvikling av spredte luftvernsystemer med sensorer i 
nettverk som opprettholder den relative trusselen som er mot 
bemannede luftfarkoster 

• strid/konflikter i urbanisert miljø som krever mer langvarig og 
stillestående overvåkning fra luften. 

 
For de fleste av de ovenstående punktene muliggjøres/drives utviklingen av 
den generelle miniatyriseringen av alle typer komponenter. Det foregår også 
sivile utviklinger som driver i samme retning.81 

4.2 Flyveegenskaper 
En UCAV vil kunne gjøres mindre enn de bemannede plattformene, 
alternativt ha samme størrelse, men ha langt større utholdenhet eller våpen- 
og sensorlast. Denne utholdenheten kan nyttes til å holde UCAV tilgjengelig 
for innsatser over lang tid nært operasjonsområde for derved å kunne sette 
den raskt inn i oppdukkende situasjoner. Systemet kan gjøres mindre fordi 
man ikke trenger de samme sikkerhetssystemene, man kan forenkle 
styringssystemer og minske kravene på strukturen.82 Uten menneske i 
plattformen kan UCAV også kunne gies bedre manøvreringsevne. Trenden er 
dog at man isteden satser på utholdenhet og stealth fremfor ekstrem 
manøvreringsevne. 

4.3 Plattformene 
Det er flere mulige UCAV plattformer. Jeg vil kort beskrive utvikling, 
muligheter og begrensninger med dem før jeg går over til en konkret 
beskrivelse av UCAV i CAS rollen. Dette fordi oppsatsen ikke er innrettet 
mot å se på hvilke plattformer som skal velges, men hvordan CAS skal 
utføres. Visse justeringer vil plattformvalget medføre, men kravene vil være 
de samme ut fra de konklusjoner jeg har kommet frem til i de foregående 
kapitler.  
 
I USA utvikles ett av UCAV systemene, X-45 serien, av selskapet Boeing 
gjennom Defense Advanced Research Project Agency (DARPA). X-45 A 
modellen gjennomgår tester og utviklingen av en B-modell var planlagt, men 
er nå ikke aktuell lenger til fordel for X-45 C. Denne skal veie 16 tonn 
grunnet økt drivstoffmengde og dermed økt utholdenhet. Stridsradiusen skal 
ligge på 1850 km pluss 2 timer utholdenhet ”on-station”. X-45 C skal kunne 
ta med seg en våpenlast på 2 tonn.83 Dette kan vi holde opp mot data på F-
16C stridsradius; 1,370 km med 2 stk 1000 kg  bomber + 2 stk AIM-9 + 

                                                 
81 Försvarets Materiellverk, Tekniska utvecklingstrender, FMV, 2001, s. 39-40. 
82 Sydow, Anders von, Analys och jämförelse av SEAD-förmågorna hos JAS 39 Gripen samt 
en svensk UCAV år 2015, Stockholm: Militärtekniska institutionen, Försvarshögskolan, 
2002, - C-uppsats, s. 8.  
83 http://www.darpa.mil/ucav/ 24. sep 2003 
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1,040 US gal ekstern tank.84 En slik UCAV plattform kan derfor tilføre 
betydelig nærvær og beredskap til å støtte landstriden hvilket er avgjørende i 
denne støtteformen. X-45 serien vil måtte starte fra en flystripe og kan i 
størrelse sammenlignes med en F-16. Også andre land som Italia og Tyskland 
utvikler UCAV prototyper, men i mye mindre format og med langt mindre 
mulighet for nyttelast.85 Det kan derfor virke som at utviklingen innen UCAV 
i dag derfor følger 2 spor. En amerikansk stor ”jagerfly lik” plattform med 
høye krav på alle områder og flere ”europeiske” løsninger med mindre, 
billigere og dermed mer lavprestanda plattformer. Billigere plattformer kan 
gies mindre holdbare strukturer fordi de kan mistes, hvilket igjen gjør de 
billigere. UCAV av typen X-45 er det jeg vil fokusere på videre siden denne 
typen er større og utvikles for offensive innsatser i miljøer med høy trussel 
mot plattformen. Dette fordi fokus i dag ligger mye på innsatser mot fiendtlig 
luftvern (SEAD). Plattformene er store og vil gi fleksibilitet hva angår 
sensorer, nyttelast, kommunikasjon og databehandlingskapasitet. Systemets 
størrelse, kompleksitet og anvendelighet gjør at det blir et flyvåpen-system 
som i denne sammenhengen støtter landoperasjonene. 

 

Figur 5: Boeing/Darpa’s X-45 A på en av sine testturer. Intern plassering av 
nyttelast og understell. Fra UAV Roadmap (2002). 

Innen typen ”Armed UAV”, eksempelvis Predator, er det utvikling for å 
utnytte ny teknologi til forbedringer og for å kunne utføre flere typer oppdrag. 
Det har fått stor publisitet gjennom bekjempning av bevegelige menneskelige 
mål i Afganistan og Yemen. Kommunikasjon er både LOS og ”Beyond Line 
of Sight” (BLOS) systemer og våpensystemet som medbringes er Hellfire 
missilet. Flere typer sensorer er prøvet for rekognoseringsoppgaver. 
Rekkevidden er god, men stealth egenskapene for innsatser i en høyintensiv 

                                                 
84 http://fas.org/man/dod-101/sys/ac/f-16.htm 24. sep 2003. 
85 Jane’s Defence Weekly, Alenia unveils combat demonstrator, JDW, 4 June 2003, s. 11. 
Eksempel på europeisk UCAV utvikling. 
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stridssone er ikke så gode. Lav hastighet tilsier også at den er sårbar i dette 
miljøet.86 
I dette konkrete eksempelet er konseptet Hellfire-missiler, laserbelysing for 
egne missiler og kontroll vha TV-overførte bilder fra UAV’en. Også et slikt 
system vil kunne utvikles til å utføre CAS ved å møte de krav som fremkom i 
kapittel 3. Dog hevder UAV Roadmap 2002 at for ”strike missions”, hvilket 
CAS er, må en UCAV utvikles.87  

 

Figur 6: General Atomic’s Predator B, MQ-9. ”Armed” eller weaponized” 
UAV. Fra UAV Roadmap (2002).  

Det utvikles også UAV’er med ”vertical take off and landing” egenskaper, 
(VTUAV). Kan også betegnes som ubemannede helikoptre.88 Disse kan 
grupperes sammen med hæravdelingene uavhengig av flyplasser. 
Utfordringen for slike systemer kan da være systemets behov for infrastruktur 
og logistikk. Eksempelvis tilfredsstillende  lagring av smarte/styrte bomber, 
strømforsyning og kommunikasjonsmidler i stridssonen. Svakheter kan videre 
være lav hastighet, sårbarhet i form av mindre stealthdesign, lav mobilitet og 
lav lasteevne. Likevel kan et slikt system møte mange av kravene som 
tidligere har fremkommet. En slik plattform i rollen som UCAV vil være 
fordelaktig ved at den kan gjøre ekstrem nytte av terrenget for å kompensere 
manglende hastighet og stealth. Rekkevidden kan omsettes i ren ”loiter time” 
i innsatsområder. Man kan endog tenke seg at slike systemer opereres av 
hærstyrker, hvilket kan øke sikkerheten for å få slik støtte. Kommunikasjon 
kan i større grad basere seg på LOS systemer og bakke- eller fly releer. I 
lavtrussel situasjoner kan den ”henge” over målet, hvilket gir lang innsatstid, 
permanent trussel for motstanderen og bedre muligheten for strid i urbane 
miljøer. ”Fire Scout” er lettere og har en mye mindre nyttelast for sensorer og 
våpensystemer. Man kan da tenke seg denne satt opp med kun EO/IR sensor 
for ”eget bruk” og Hellfire-missil hvilket har en egen lasersensor. Et enkelt 
system som ikke ligger så langt frem i tid.89  
 

                                                 
86 http://www.af.mil/search/factsheet_print.asp?fsID=122&page=1 7. nov 2003. 
87 UAV Roadmap (2002), s. 68 
88 Eksempelvis Northrop Grummans Fire Scout og US Army’s ”Unmanned Combat Armed 
Rotorcraft” (UCAR), som ligger noe lenger frem i tid enn X-45 systemet. 
89 UAV Roadmap (2002), s. 9. 
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Figur 7: Northrop-Grumman’s Fire Scout, RQ-8. Fra UAV Roadmap (2002). 

De UCAV som er under utvikling i dag skal alle være signaturtilpassede for å 
kunne minske deteksjon av optiske-, termiske-, radar- og elektromagnetiske 
sensorer. Dette gjøres gjennom valg av absorberende materialer, form som 
minsker radarmål arealet, plassering av luftinntak, interne våpenlasterom, 
rettede antenner med mer.  

4.4 Autonomitet 
Autonomitet er definert som evnen til å funksjonere som en selvstendig enhet 
over en lengre tid, utføre flere oppgaver for å nå mål og reagere på egne 
sensorers input.90 UCAVs evne til å selvstendig utføre deler av oppdraget, 
endre forhåndsprogrammerte oppgaver og handle etter predefinerte 
prosedyrer vil være avgjørende for robusthet og for enkeltheten for en 
kontrollør, det være seg i kontrollstasjonen eller FAC. Ulemper som trekkes 
frem i mine kilder ved en høy grad av avhengighet av autonomitet er mulighet 
for inngripen ved nødsituasjoner, manglende kontakt, målets nærhet til gisler, 
sykehus og lignende, og ved ROE som må tolkes av en operatør ”in the 
loop”.91 En FAC er i denne sammenhengen en del av loopen og 
kompenserer/eliminerer derfor de fleste av disse ulempene. Det krever dog 
mye teknologisk. UAV Roadmap 2002  nevner av UCAV programmet til Air 
Force og Navy må nå minst nivå 6-autonomitet hvilket ligger i perioden 
2005-2015.92  
 

                                                 
90 RTO-TM-025, s. 114. 
91 RTO-TM-025, s. 35-36. Dokumentet antyder også at CAS oppdrag vil trenge en kontrollør 
på stedet. 
92 UAV Roadmap (2002), s. 41 og 81-85. 
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Figur 8: Prognose på utviklingen av autonominivåer hos UAV/UCAV. Fra 
UAV roadmap (2002). 

Dette tilsvarer evnen til å koordinere innsats mellom flere UCAV på ett og 
samme oppdrag og åpner muligheten for endog å nytte flere UCAV i samme 
CAS innsats forutsatt at dette kan ledes av en FAC. I analysen vil jeg 
sammenholde utførelsen av CAS med delkonklusjonene på UCAV og sette 
opp mulige dimensjonerende autonomitetskrav. 

4.5 Navigasjon 
UCAV må utstyres med GPS og treghetsnavigasjonssystem (TNS). I tillegg 
trengs eksempelvis magnetometer for å måle flyets orientering. Sistnevnte er 
viktig dersom det er behov for å beregne objekters posisjon i billedmateriale. 
GPS er i tillegg avgjørende for å kunne nytte SAR ved mållokalisering 
dersom denne typen sensor skal nyttes.93 UCAV må kunne programmeres 
med forhåndsbestemte flyruter/-høyder til kontaktpunkter eller  
overvåkningsområder der den vil få oppdrag eller bero i forhåndsdefinert 
bane til kontakt taes av støttet avdeling.  Terrengdatabase med høydedata vil 
være nødvendig for flyvning i lav høyde, navigasjon etter terrengpunkter eller 
beregning av angrepsprofil. 4 dimensjonal navigasjon inkluderer dessuten tid 
slik at UCAV kan være på rett sted også til rett tid! Dette utvikles for bruk 
også i UCAV programmer og vil kunne være til nytte ved ankomst til CP, 
samvirke med andre systemer og kontakt med støttet avdeling.94 Målsettingen 
må være at hele oppdraget kan gjennomføres uten flykontroll av ekstern 
kontroll. UCAV må likevel utstyres med kamera for å muliggjøre flyving 

                                                 
93 RTO-TM-025, s. 84. 
94 DARPA Press Release, UCAV program successfully completes block 1 demonstrations, 4 
march 2003. http://www.darpa.mil/ucav/ 24. sep 2003. 
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styrt fra kontrollstasjonen. Dette vil alltid være aktuelt eksempelvis ved 
landing på alternativ landeplass eller nødsituasjoner. 

4.6 Kontrollstasjonen 
Kontrollstasjonen sender flyet ut og tar i mot det etter endt oppdrag. Det er 
kontrollstasjonen som programmerer UCAV med de nødvendige data for at 
oppdraget skal kunne komme i gang. Ansvarlig fører av UCAV i 
kontrollstasjonen vil sannsynligvis være utdannet og erfaren som flyver.95 
Kontrollstasjonen vil kunne kommunisere med FAC via TADKOM-systemer 
og eventuelt taktisk radiosamband som MRR. Likeledes må kontrollstasjonen 
ha andre relevante sambandssystemer og være interoperabel med øvrige 
systemer i operasjonsområdet. Det er et problem at alle UAV systemer 
utvikles med særegne kontrollstasjoner. Dette må integreres i øvrige 
ledelsessystemer.96 Arbeid i NATO sikter mot å etablere en STANAG 4586 
”Standard interface of the unmanned controle system for NATO UAV 
interoperability” og 7085 – ”Interoperable data links for imaging systems” 
som skal sørge for at medlemslandene får interoperabilitet mellom ulike UAV 
systemer og mellom ubemannede og bemannede systemer. For at ulike 
kontrollstasjoner og luftplattformer kan virke i det samme området må denne 
standardiseringen finne sted.97 Kontrollstasjonen vil under bekjempelsesdelen 
av oppdraget kunne være et forsinkende ledd som bør overflødiggjøres ift at 
UCAV og FAC er de to som utfører bekjempningen. Kontrollstasjonen og 
UCAV avdelingens hovedoppgaver må være oppdragsplanlegging basert på 
ATO, oppdragssimulering og -tilrettelegging, logistikk, igangsettelse/ 
klargjøring til oppdraget og returnering av UCAV, motta oppdrag fra høyere 
avdeling og samvirke med støttet avdeling slik at eksempelvis situasjonen i 
bekjempningsområdet kan oppdateres kontinuerlig. Denne situasjonen har 
konsekvenser for trusselvurdering og dermed oppførsel, flyprofil og 
våpensystemer. I kontrollstasjonen må det også finnes personell med ansvar 
og kompetanse til å nytte delsystemene samt overordnet ledelse.98 Når UCAV 
utfører CAS oppdrag er FAC ansvarlig for våpeninnsatsen og det er derfor 
FAC som har autoriteten til å bekjempe. I alternative sekundære 
interdiktoppdrag må kontrollstasjonen kunne styre sensorer og ”godkjenne” 
våpeninnsats hvilket vil øke kravene til kommando og kontroll i 
kontrollstasjonen.99 I sistnevnte vil også operativt nivås sentraliserte ledelse 
av luftstridskreftene komme sterkere inn.  

4.7 Kommunikasjon og databehandling 
Også innen kommunikasjon er det en stor utvikling for å miniatyrisere og få 
flere funksjoner. Eksempler her er overflate antenner og multifunksjonelle 
antenner.100 Å opprettholde datalinker med LOS som UCAV er avhengig av 

                                                 
95 Sweetman, Bill, UCAVs grow fat on requirements, Jane’s IDR, may 2003, s. 49. 
96 McKenna, Ted, Cleared for action, The Journal of Electronic Defense, sep 2003, s. 62. 
97 European Unmanned Vehicle Systems Association, UAVs, a vision of the future, 
London:Newsdesk Communications Ltd, 2003, s. 134-136. 
98 UAV Roadmap (200), s. 84. 
99 RTO-TM-025, s. 113 
100 Frennberg, Hans m.fler, Simulation plattform for Multifunctional RF-systems, FOI 
rapport, Linköping:FOI, 2002, s. 9-10. 
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vil være vanskelig. Samband til kontrollstasjonen vil kunne kreve BLOS 
systemer eksempelvis ved hjelp av satellitter når oppdraget skal løses i lav 
høyde eller på stor rekkevidde. Satellitter er en kritisk ressurs som kun et 
mindre antall land besitter og som andre må betale dyrt for å bruke i 
konkurranse med andre. I tillegg har kommersielle satteliter, med Ku-bånd 
som nyttes av flere systemer, ikke dekning over store deler av kloden. En 
annen mulighet er derfor å nytte andre UCAV eller bemannede fly som 
luftbårne kommunikasjons releer. FAC ledelse av en UCAV vil kreve LOS 
samband, men dette er allerede avgjørende for utførelsen av eksempelvis 
sikkerhetshensyn og er en forutsetning for at oppdraget gjennomføres. Som 
nevnt i kapittel 3 er UHF det systemet som nyttes i dag og UCAV systemer 
under utvikling vil kunne settes opp med dette gjennom utvikling av soft-
ware radioer.101 Det er som tidligere nevnt ikke avgjørende at 
kontrollstasjonen skal kunne styre UCAV og heller ikke ønskelig da det er 
FAC som har engasjements autoritet. Her kan man legge inn et antall 
oppdrags avbrytelseskriterier. Det kan eksempelvis være manglende samband 
til FAC, jamming og identifikasjon av ”ulovlige” objekter i målområdet. 
Norge anskaffer nå kommunikasjonssystemet Link 16.102 Dette er en 
høyhastighets datalink103 på UHF LOS som er tenkt installert i jagerfly, på 
fregattene og i en del bakkebaserte kommandoplasser. Eksempelvis USA har 
dette systemet også i overvåknings- og ledelsesplattformer som AWACS. En 
UCAV og FAC som skal operere i dette miljøet og dermed integreres i et 
nettverksbasert forsvar vil måtte ha et slikt system. Det vil lette evnen til å 
kommunisere med flere land- og luftbaserte aktører og plattformer. 
Drivende for overføringskapasiteten på kommunikasjonsmidlene er behovet 
for å sende store mengder data i form av bilder og realtidsvideo down-link til 
kontrollstasjonen. Prosessorkraften og mengden informasjon som kan 
innhentes av en UCAV kan etter hvert overstige overføringskapasiteten slik at 
man må basere seg på å oversende resultatene av deres data. Behovet up-link 
til UCAV vil bestå av kommandoer for styring, kontaktpunkter, 
navigasjonspunkter og er mye mindre. Kommunikasjonsystemer og data-
behandlingssystemer mellom  luft og bakke nyttes i dag i form av 
eksempelvis ATHS. Denne har allerede kapasitet til å overføre bilder med 
dagens materiell og sambandssystemer og nyttes under pågående 
konflikter.104 Spesifikke datasystemer for UCAV må sees i sammenheng med 
det bredere spekter av oppgaver den skal løse og dens autonomitetsevne.  
 
Kommunikasjonssystemer for kontrollstasjonen utvikles alltid som en del av 
det systemet som taes frem. Denne må basere seg på BLOS systemer som 

                                                 
101 Ahlin, Lars, Kommunikationssystem och teleskyddsmetoder, kompendium Robusta 
sambandssytemkurset, FOI, 2002, s. 16-17. 
102 http://odin.dep.no/fd/norsk/aktuelt/nyheter/010011-210139/index-dok000-b-n-a.html og 
http://www.mil.no/start/aktuelt/nyheter/article.jhtml?articleID=56650  7. nov 2003. 
103 ”För tydlighetens skull användes därför begreppen fortsättningsvis enligt modellen 
”radioterminal + meddelandeformat = datalänk. Definitionen blir därför enligt följande 
”JTIDS/MIDS + TADIL J = Link 16”.  Hagenbo, Mikael, Interoperabilitet, administration och 
ledning av radiosambandssystem TARAS relativt JTIDS/MIDS, Stockholm:FHS, 2002, pkt 1.4.2. 
104 På spørsmål til Oberst Kraak bekrefter han at USA og Norge med flere nytter dette i eks. 
Afganistan og Irak. 
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satellitter eller nettverk og datalinker. Utviklingen er derfor i gang på rele-
nyttelaster for bruk i UAV’er.105 Utfordringen er kommunikasjon til mobile 
landbaserte stasjoner. Dette må løses med LOS systemer. Link 16 systemet 
vil sammen med andre UHF LOS systemer bidra til å knytte sammen UCAV 
og FAC i nettverket som skal være en del av vårt konsept for krigføring.106  

4.8 Sensorer 
I flere av de første UAV’er er det mulig å skifte sensorer. Med en stealth 
tilpasset flykropp vil det være vanskeligere å bytte ut disse samt at de kan 
være en integrert del av flyet. Eksempelvis så vil antenner kunne legges i 
vingene for å få stor nok lengde. Sammensetningen av sensorer vil derfor 
kunne være et lagt kort i forbindelse med designen. Valget av sensorer 
gjenspeiler bruken, spesielt med tanke på sensorfusjonen som vil kunne 
foregå i UCAV.  Skreddersydde sensorer for bruk mot bakkemål vil kunne 
gjøre dem billigere i forhold til sensorer med flere oppgaver, eksempelvis 
overvåkning.107 Sensorene blir mindre samtidig som deres ytelsesevne 
forbedres.108 På samme måte som man innen kommunikasjon legger 
signalbehandlingen nærmere antennen er det fornuftig å legge sensorfusjonen 
nært sensorene og dermed kunne minske mengden data som må overføres i 
fremtiden. Dette vil også raskere gi et godt billed-/sensorgrunnlag for FAC’s 
ledelse. 
En SAR-sensor kan nyttes for å detektere mål på bakken og måle inn dette 
vha GPS. Denne typen kan komme til å bli benyttet i UCAV.109 Den har en 
rekkevidde på 5-25 km, oppløsning på noen desimeter og vil fortsette å 
minske i vekt og volum. Den virker gjennom røyk, skyer og regn hvilket øker 
tilgjengeligheten for landstyrkenes utnyttelse. Ulike løsninger taes også frem 
for å forbedre dens evne til å detektere objekter skjult i vegetasjon og i 
bevegelse.110 GMTI funksjonen kan utføres med samme antenne.111 Dette 
krever dog en viss grad av over- eller forbiflyving som den bekjempende 
UCAV kanskje ikke skal gjøre. En annen type radar som kan nyttes er 
millimeterbølge basert radar som egner seg godt mot bakkemål og har en 
størrelse som passer i en liten plattform.112 Forward Looking Infra Red 
(FLIR) sensorer vil i fremtiden vil være basert på stirrende arrayer. Dette gjør 
at de ikke trenger mekaniske scannerarrangement og de vil kunne gjøres ennå 
mindre for lettere å integreres i små plattformer med stealth egenskaper enn 
de systemer som produseres i dag.113 IR er en termisk detektor som danner 

                                                 
105 UAV Roadmap (2002), s. 38. 
106 Ibid, s. 103; fastsetter også Link 16 som primærsamband LOS kontroll. 
107 Chapman II, Robert E, Unmanned Combat Aerial Vehicles Dawn of a New Age? 
Aerospace power journal, summer 2002, s. 64. 
108 FMV (2001), s. 11-12. 
109 Jane’s International Defense Review, UCAV funding continues to flow, Jane’s IDR aug 
02, 2002. 
110 Stensrud, Rune, Sensorteknologi for fremtidig UAV, FFI-rapport, Kjeller:FFI, 2002, s. 31-
32. 
111 Stimson, George W., Introduction to Airborne Radar,2.ed,Mendham New Jersey:Scitech 
Publishing inc., 1998, s. 434. 
112 Stimson, (1998), s. 558 og Stensrud s. 33. 
113 Eksempelvis ”Star Safire II”,  
http://www.flir.com/airborne/products/index.htm/lang=en/ln=n6 10. nov 03. 
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sine bilder på grunnlag av temperaturforskjeller. Den har god rekkevidde og 
kan nyttes hele døgnet, men den begrenses av atmosfæredempningen.114 
Kombinert med laser avstandsmåler og GPS vil man i tillegg kunne 
posisjonsbestemme målet. Flybåren laserteknologi vil innen tiåret være 
tilgjengelig med 3 dimensjonal avstandsmåling.115 Elektrooptiske (EO) 
systemer digitaliseres og signalbehandlingen legges nært sensoren hvilket gir 
mulighet for spektrale avbildingsteknikker i flere dimensjoner.116 Passive 
sensorer er selvfølgelig en fordel ut fra et rent trusselperspektiv, men aktive 
sensorer kan nyttes gitt den korte engasjementstiden det her dreier seg om. 
Valget av sensor må taes i sammenheng med om man velger en rask UCAV 
av X-45 typen eller en VTOL UCAV.  
Eventuelt kan oppdragsspesifikke sensorer samles i en ”targeting pod”.117 Når 
flyene er utstyrt med ”targeting pods” for egen målidentifikasjon kan FAC 
fokusere på å ivareta egne styrkers sikkerhet samt beskrive målområdet for 
flyene forut for våpenslipp. En slik ”targeting pod” kan i tillegg inneholde 
laserbelyser for laserstyrte bomber og datalinksamband.118 Ulempen 
stealtmessig er utvendig plassering på UCAV. 
Utfordringen i valg av sensorer i CAS oppdrag ligger i at målene ikke er 
statiske med kjente posisjoner og at de lett kan forveksles med egne 
tilsvarende materielltyper. UCAV kan derfor ikke bekjempe på egne 
mållokaliseringer uten at FAC har godkjent målet. Med laserbelysning på 
målet vil det kun være behov for lasersøker på UCAV og våpenet. Mer 
avanserte og bedre løsninger kan tenkes om UCAV assisterer med 
måloppdagelsen. Dette krever presentasjon av målet for FAC. I enkleste fall 
som oversendelse av målkoordinater, hvilket krever svært mye av sensor og 
målgjenkjenning i UCAV. Helst bør dette skje som ”billedoverføring” av 
sensordata fra UCAV til FAC. 

4.9 Våpensystemer 
X-45 C’s nyttelast på 2000 kg vil gjøre den i stand til å ta med opptil 2 stk 
GBU-24, laserstyrte bomber. Alternativt vil dette kunne erstattes av 
”targeting pod”, EK-kapsler eller annet som også kan bæres av andre 
samvirkende UCAV ved et CAS oppdrag. Våpen av typen ”Small Smart 
Bomb” (SSM) kan taes med i et antall av 6 stykker og gir en UCAV av X-45 
C typen stor utholdenhet også i ildvirkning. For andre UCAV systemer, som 
eksempelvis en videreutvikling av Alenias ”combat demonstrator” vil man 
måtte nytte lettere våpenløsninger. For mange UCAV-systemer kan derfor 
ikke alle typer våpensystemer nyttes da mange er for store og tunge, eks 

                                                 
114 Stensrud, (2002), s. 38-40. 
115 Stensrud, (2002), s. 11. 
116 Stensrud, (2002), s. 11-12. Dimensjoner; vinkelinformasjon, spektralinformasjon, 
radiometrisk intensitet, polarisajon og bevegelse. 
117 Typer tageting pod’er er LITENING: http://www.fas.org/man/dod-
101/sys/smart/litening.htm og SNIPER XR som inneholder høyoppløselig 3. generasjon 
FLIR, en 2-mode laser, CCD-TV, laser detektor og laser belyser” 
http://www.missilesandfirecontrol.com/our_products/combatvision/SNIPER/product-
SNIPER_XR.html 10. nov 03. 
118 Gehting, Mark J med flere, New pods aid air reconnaisance, Jane’s International Defence 
Review, october 2003. 
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GBU-24. Våpensystemene Hellfire119 som veier ca 50 kg og det nye SSM, 
som veier ca 125 kg, er meget realistiske på lettere plattformer.120  SSM skal 
få samme gjennomslagsevne som en 1000 kg BLU-109. Den skal utstyres 
med INS og GPS og skal få en CEP på 5-8 meter. Senere ser man for seg å 
sette på en søker for bekjempning av bevegelige mål.121 Disse våpnene kan 
også nyttes i CAS rollen. Lettere UCAV’er kan sannsynligvis ikke kombinere 
”targeting pod” og våpenlast på samme plattform på grunn av vekten. Alle 
våpensystemer som er behandlet i kapittel 3 og 4 er avanserte systemer med 
en del elektronikk som skal lagres og behandles på en slik måte at de helst 
skal lagres og klargjøres på flybaser med en viss infrastruktur. Unntaket er 
Hellfire som er mer robust for feltforhold. Stealth egenskaper vha intern 
våpenplassering kan forvanske låsing i tide ved laserbelysning og gir lengre 
tid for GPS-oppdatering når våpenet er sluppet. Dette kan løses vha 
lasersensorer på leveringsplattform som ”slaver” for våpenet. På den måten 
kan våpenlasten holdes inne i plattformen lenge nok for stealth hensyn. 

4.10 Flere samvirkende plattformer 
I flere sammenhenger kan det være aktuelt å nytte flere UAV/UCAV under 
oppdragsutførelsen for å spre oppgaver, bekjempe flere mål og/eller øke 
sjansen for å overleve og bekjempe avgjørende mål. Av nye kapasiteter pekes 
det da på behovet for formasjonsflyving og utveksling av data mellom 
plattformene. Til og med målfordeling skal kunne være mulig.122 Enten styrt 
av kontrollstasjon, av annen medflyvende plattform eller en FAC basert på 
sensordata fra UCAV. I ytterste fall basert på beslutningsalgoritmer i 
plattformen(e).123 Dette setter igjen store krav til autonomiteten. Et eksempel 
på utvikling innen dette området er ”Hunter-Killer” konseptet med Predator i 
USA.124 Et kommunikasjonsnettverk kan opprettes av flere plattformer som 
også letter kommunikasjonen til kontrollstasjon og FAC. UCAV fungerer da 
som hverandres luftbårne kommunikasjons releer under utførelsen. 
 

                                                 
119 De første 3 generasjonene er laserstyrte. http://www.fas.org/man/dod-
101/sys/missile/agm-114.htm 7. nov 2003. 
120 Lawlor, Maryann, Combat-Survivable Unmanned Aircraft Take Flight, Signal, march 
2003. SSM skal kunne taes med på UCAV, faktablad fra Boeing finnes på 
http://www.boeing.com/defense-space/missiles/sdb/sdb_back.htm 24. sep 2003. 
121 Miniatyrisering av våpensystemer http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/mmc.htm 7. 
nov 2003. Andre steder kalt small diameter bomb (SDB). 
122 UAV Roadmap (2002), s. 83. 
123 RTO-TM-025 s. 153-155. 
124 UAV Roadmap (2002), s. 177. 
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Figur 9: Skisse som viser hvordan et system av systemer kan bygges opp for å 
gjennomføre UCAV operasjoner. RTO-TM-025.  

4.11 Delkonklusjoner på UCAV systemene 
Plattformene som taes frem er svært ulike og oppviser styrker og svakheter i 
forhold til de krav som tidligere er fremkommet. Felles for flere av 
plattformene er at de har potensiale til å bære med seg nødvendig last i form 
av våpen og sensorer, de vil kunne oppholde seg i innsatsområdet i relativt 
lang tid i forhold til bemannede plattformer og de utformes med stealth 
egenskaper. Type eksemplene X-45, VTOL UAV og ”armed” UAV er derfor 
alle vurdert som mulige og realistiske i rollen som UCAV i CAS oppdrag. 
Dog synes det som at ”armed UAV” typen har langt dårligere robusthet 
gjennom manglende egenbeskyttelse, manglende stealth, lav hastighet 
kombinert med lav manøverevne og valgt operasjonshøyde. 
 
Ledelse; autonomitet, navigasjon og kontrollstasjon. Autonomitet er det 
området som trenger størst utvikling i forhold til de oppdrag UCAV utvikles 
for. Både av navigasjonsgrunner, robusthet i utførelsen og i nødsituasjoner. 
Nødvendig autonomitet vurderes dog som oppnådd innenfor den tidsperiode 
som sees på. Behovet for menneske i  beslutningssløyfen med mulighet til å 
ta over hele eller deler av styringen vil likevel være nødvendig i overskuelig 
fremtid. Dette gjelder både kontrollstasjonens rolle i forhold til å få systemet 
på rett plass til rett tid i vid bemerkelse, men også FAC rolle som sensor og 
godkjenningsmyndighet. Her har mangelen på en pilot i luftfarkosten positiv 
innvirkning på manøvreringsevne, risikotagning og utholdenhet over 
innsatsområdet, men negative konsekvenser på håndtering av uforutsette 
situasjoner, vurdering av målområde og selvstendig målutvelgelse. UCAV må 
ha egen kartdatabase og 4. dimensjonal navigering. 
 
Overføringskapasitet med eksisterende kommunikasjonssystemer mellom 
FAC og luftfarkost, senere UCAV, anses for løsbart allerede før tidsperioden 
som vurderes. Dog vil store datamengder kreve lengre overføringstid med 
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dagens overføringskapasitet. Konsepter og muligheter vil derfor måtte 
tilpasses overføringskapasiteten i systemet. Spesielt billed- og 
videooverføring vil kreve båndbredde, tid og frekvensområder, hvilket alle er 
begrensede ressurser. Automatiserte systemer for databehandling og 
overføring av måldata er på vei til å innføres og vil bli knyttet sammen i 
nettverk der også andre sensorer i luften og på bakken kan bidra. Økt 
situasjonsbevissthet og automatiserte ID-systemer vil lette arbeidet til FAC så 
lenge det dreier seg om en lik og konvensjonell motstander. I visse typer 
konflikter med stort innslag av sivile og beskyttede objekter vil dette ikke 
være tilfelle i samme grad. 
 
Sensorene som trengs for å bekjempe et mål på enkleste sett finnes allerede i 
dag ved laserbelysning og lasersøkere. Dog er utviklingen stor og nye 
muligheter åpner seg for større interaksjon mellom bakkeelement og UCAV. 
Utveksling av sensordata mellom aktørene vil bedres gjennom 
kommunikasjonssystemene og åpner dermed for større bruk av andre sensorer 
enn FAC selv. FAC kan dermed delta i et nettverk der måldata fra ulike typer 
sensorer presenteres for godkjenning. Fokus vil derfor kunne flyttes over på 
indirekte kontroll av CAS oppdragene. Dette passer godt med et mer 
nettverkssentrert konsept. 
 
Det finnes tilgjengelige små og store våpensystemer som kan løse CAS 
oppdrag med nødvendig presisjon. Utviklingen av mindre systemer pågår 
også og øker muligheten for å nytte mindre UCAV plattformer eller få større 
og mer utholdende ildvirkning fra store UCAV systemer. 
 
Det gjenstår mye utvikling, spesielt innen autonomitet, før UCAV når det 
nivået som antydes i rapportene. Gjennom et enkelt konsept for bruk av 
UCAV  i CAS er dette dog løsbart med teknologien slik den er vurdert i 
kapittelet.  
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5 Konseptbeskrivelse - hvordan utføre CAS med UCAV 
I dette kapittelet vil forfatterens delkonklusjoner fra det manøverorienterte 
konsept for landoperasjoner,  krav til utførelsen av CAS og delkonklusjonene 
på tekniske systemer og UCAV’er smeltes sammen for å beskrive utførelse av 
CAS med UCAV systemer. Delkonklusjonene fra tidligere kapitler vil derfor 
utgjøre et fundament når forfatteren nå fokuserer på interaksjonen mellom 
plattform og kontrollør og herunder beskriver ledelse, kommunikasjon, 
sensorer og våpensystemer. Analysen skal gjennom å gi svar på 
spørsmålsstillingene oppfylle hensikten med oppsatsen. 

5.1 Sammenfatning av drøfting og krav fra foregående kapitler 
Som jeg har vist i kapittel 2 krever moderne operasjoner drevet etter et 
manøverorientert konsept dynamiske ressurser som kan settes inn på kort 
varsel til uventet sted og tid. Det umulige valg skal stilles for motstanderen 
ved å agere samtidig med ulike stridsmidler. Tempo, fleksibilitet og 
kombinerte effekter er derfor nødvendig for å agere raskere enn motstanderen 
og på overraskende vis. Indirekte nærstøtte fra blant annet langtrekkende 
systemer som UCAV må derfor integreres med operasjonene på marken og 
settes inn orkestrert med øvrige midler. De må være tilgjengelige for å utnytte 
muligheter og begrense trusler. I utførelsen av CAS stilles det, i tillegg til 
denne nærheten og integrering med bakkestyrkene, også store krav til 
sikkerhet. Innsatsen mot mål på bakken må ledes direkte eller indirekte av 
sensorer/beslutningstagere med bevissthet om situasjonen på bakken. Man har 
i mange lands forsvar komplette systemer for CAS som fungerer i dag, men 
som vi har sett stilles det store krav til luftoverlegenhet, sikkerhet og 
sentralisering. Rollen til FAC med å klarere og bekjempe er avgjørende og vil 
være den samme enten han befinner seg på bakken i avdelingen som støttes 
eller er luftbåren i eksempelvis et helikopter. Hovedsaken er hans 
situasjonsbevissthet vedrørende støttet avdeling. CAS utføres både med 
jagerfly, bombefly og helikoptre. Felles for de alle er integreringen og 
sikkerheten. Mange av de samme våpensystemene som nyttes for disse vil 
kunne nyttes av UCAV systemer. Det UCAV systemene tilfører er 
utholdenhet, kanskje billigere systemer, stealth egenskaper, større 
risikotagning med selve plattformen og muligens også større nærhet til 
innsatsområdet, dvs høyere hurtighet i utførelsen. Ulike typer plattformer vil 
også kunne møte kravene på forskjellig vis; høy hastighet og stealth eller 
saktegående og terrengutnyttende. Utfordringene er autonomiteten, de etiske 
aspektene, sikkerhet, større ansvar hos FAC og ledelsen av systemet.  

5.2 Ledelse og kontroll av UCAV i CAS – krav og konseptbeskrivelse 
Konseptet beskriver hvordan UCAV ledes; herunder kontrollstasjonens rolle, 
ledelsen fra TACP (tilsvarende) og spesielt ledelsen utført av FAC. Konseptet 
skal også kort belyse forskjeller med ulike plattformer, hva og hvordan det 
skal kommuniseres, hvilke sensorer som er fordelaktige og hva de skal nyttes 
til, hvilke våpensystemer som bør nyttes og eksempler på automatisert 
beregning og beslutningstagning i UCAV.  
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5.2.1 Oppdragsforberedelse og gjennomføring 
Bruken av UCAV i CAS er en del av luftmakt og må reguleres på lik linje 
med øvrige luftsystemer av JFACC gjennom ATO prosessen. Videre må 
bruken av UCAV i CAS rollen integreres med landoperasjonen som helhet og 
med øvrig bruk av ildstøttesystemer. Både på grunn av sikkerhet, tempo, 
synergi og for å få kombinerte effekter. UCAV ressursen vil ikke befinne seg 
i den avdeling som utnytter den som CAS ressurs og UCAV må derfor ”rutes 
inn” i operasjonsområdet/støttet avdeling gjennom de elementer fra 
luftkommandøren som er tildelt landstyrkene. I avdelingene vil en FAC 
deretter overta kontrollen av UCAV for bekjempning av mål i avdelingens 
område.  
Å lede/kontrollere fly slik at målet bekjempes har tradisjonelt  betydd også å 
bestemme angrepsretning og høyde gjennom bruk av eksempelvis IP siden 
målene kan endres raskt i en dynamisk stridssituasjon. Ved bruk av autonome 
plattformer vil ikke en forhåndsprogrammert flyrute for hele oppdraget være 
mulig på grunn av skiftende omstendigheter og mobile mål. FAC må derfor 
styre utførelsen etter oppdragets igangsettelse. For FAC å ”fjernstyre” UCAV  
vil være for krevende på grunn av øvrige oppgaver som må utføres parallelt 
og på grunn av kompleksiteten. Han må lede via kontrollstasjonen eller så må 
plattformen navigere autonomt i forhold til innledende beskrivning av målets 
posisjon når det ankommer CP eller IP. Den siste muligheten vil være den 
enkleste. Dette vil derfor stille krav på UCAV’s evne til å beregne egen 
innflyvingsprofil for optimal bekjempning, ivareta egne styrkers sikkerhet og 
egenbeskyttelse. Parameter for denne beregningen må gies av TACP/FAC.  

 

Figur 10: Hoveddelene som inngår i et oppdrag. Fra RTO-TM-025. 
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Kontrollstasjonen må som et minimum lede UCAV til denne ankommer et 
CP. Her kan også eventuell lufttanking utføres. UCAVer kan ”vente” i CP i 
lang tid om systemet er utholdende nok. Kravet om utholdenhet er 
fremkommet tidligere og er en unik mulighet med ubemannede systemer. 
Dette fordi de har større utholdenhet enn mennesker og kan designes for 
utholdenhet. AOCC/TACP eller FAC kan deretter overta UCAV i CP eller 
tilsvarende ”venteområde”. UCAV kan også holdes av AOCC/TACP i dette 
”venteområde” for rask innsats dit det trengs, ivaretagelse av kommunikasjon, 
situasjonsoppdatering, posisjoner på egne styrker osv. De som støttes kan 
dermed tildeles CAS støtten raskt eller man holder ressursen til muligheter og 
trusler oppstår. UCAV støtten leveres så over til FAC som skal støttes og som 
etablerer kontakt. Overtagelsen og kontaktetableringen kan bestå av følgende 
data og skal også ivareta hva en ubemanned plattform med høy grad av 
autonomi må trenger for sine beregninger av angrepsprofil: 

• FAC’s posisjon 
• målangivelsesmetode, målområde, måltyper og antall mål 
• kommunikasjon 
• laserkoder om ikke angitt og dette skal nyttes 
• behov for sensordata på målområdet før, under og etter bekjempning 
• ildautorisasjon, tid på målet, gjentagende runder om bare en UCAV, 

men med flere bomber/missiler og flere mål  
• ildforbudsområder/-punkter for å beskytte egne og beskyttede 

objekter. 
 
Disse data gjenspeiler en del av de data som må og kan sendes til UCAV og 
gjenfinnes i den såkalte ”9-liner” som nyttes i NATO. Selv med bemannede 
systemer er det nødvendig at informasjonen egner seg for elektronisk 
overføring og automatisert behandling.  

5.2.2 Bekjempningen 
Når data er overført og bekjempelsen er koordinert med støttet avdeling kan 
FAC, avhengig av våpensystem som nyttes, kontrollere UCAV’s bekjempelse 
slik at denne ivaretar sikkerheten hos egne styrker, plattformens sikkerhet og 
-prestanda og en god sannsynlighet for å bekjempe målet. Innvisningen av 
målet kan deretter basere seg på eksempelvis bruk av laserlys/IR-lys eller 
formidling eller godkjenning av GPS-data. En mulighet med sensorer på 
UCAV eller på ”targeting pod” er utveksling av sensordata mellom FAC og 
UCAV. FAC kan godkjenne bekjempning på grunnlag av sensordata; som 
eksempelvis på digitaliserte bilder der mål kan markeres elektronisk på 
”bildet” og returneres til UCAV. Enten FAC har oppdaget målet selv eller at 
han av sensordata kan fastslå hvor målet ligger i terrenget, kan han så 
godkjenne bekjempning. UCAV kan så bekjempe basert på eks. GPS-data, 
SAR GMTI plott eller belysning av målet fra FAC. De førstnevnte vil være 
aktuelle når det er flere bekjempningsbare mål eller når FAC ikke kan belyse, 
men som han gjennom indirekte kontroll kan godkjenne for bekjempning. 
Som en del av dette gies så en formell ildtillatelse for øyeblikkelig 
bekjempning av målet eller knyttet til tid om målet ikke forventes å flytte på 
seg.  
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Følgende våpensystemer/kombinasjoner kan dermed nyttes: 
• rene GPS styrte våpen mot stillestående mål basert på oppdaterte 

målkoordinater fra FAC 
• laserstyrte våpen med GPS der målområdet er kjent, men målet 

beveger seg og følges ved hjelp av laserbelysningen fra FAC 
• kombinasjonen sensorer på UCAV som detekterer og eventuelt 

identifiserer, for deretter å sende sensordata/bilde til FAC. Denne 
identifiserer/velger mål/ prioriterer mål og evt. sender tilbake/ 
godkjenner målbekjempning 

• kombinasjonen sensorer på andre UAV/UCAV i 
måloppdagelsesrollen som hjelper FAC med måloppdagelser for 
deretter å nytte alternativ 1 eller 2 med bekjempning fra annen 
UCAV. 

 
Alle disse mulighetene eksisterer med dagens våpensystemer. Andre 
våpensystemer og sensorpakker der en kombinerer eksempelvis IR og 
mmbølge radar sensorer gjør UCAV i stand til på egen hånd ta ut mål for 
bekjempning. FAC godkjenner gjennom sensorbilder eller uttak av GPS-data 
på målet som så oversendes.  

5.2.3 Flere plattformer 
Et konsept kan være eksempelvis en kombinasjon av UCAV’er som løser 
problemer med kommunikasjon, sensorer, større/lengre effekt i målet, bedre 
situasjonsbevissthet og der landstyrkene opererer tett i hverandre. 
En kan tenke seg at UCAV’ene veksler på støtte med måloppdagelse og 
målbekjempning ledet av FAC. Den måloppdagende UCAV kan eksempelvis 
holde seg på en høyde som letter kommunikasjon og gir et bredere søksfelt, 
mens den målbekjempende UCAV kommer med høy hastighet, på en lav 
høyde og utnytter terrenget tilpasset trusselen, FAC’s kontroll av 
bekjempningen og prestanda på medbrakte våpensystemer. UCAV kan i dette 
konseptet alså samarbeide og arbeidsdele. Den ene leter etter mål, eventuelt 
belyser og fungerer som rele, den andre søker og bekjemper. Rele rollen vil 
kunne ivareta både behovene for LOS og BLOS kommunikasjon. Sensor- og 
kommunikasjonsrollen kan enten dedikeres for oppdraget, gjennom å utstyre 
en av dem med en ”targeting pod”, eller så kan UCAV’ene veksle om å utføre 
denne oppgaven med egne sensorer. Andre UCAV’er kan oppholde seg i 
venteområde før innsats. Dermed kan videre bekjempning lettere justeres ved 
nye mål. Basert på første bekjempning kan de(n) neste bekjempe på nytt eller 
bekjempe flere mål når fienden eksponerer seg ved å reagere på det første 
angrepet.  
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Figur 11: Hunter-killer konseptet Et slikt konsept kan godt tenkes også med 
UCAV. Fra UAV Roadmap (2002). 

For bruk av sensorer mot bakkemål er det viktig at data kan kontrolleres av 
FAC. I et slikt konsept kan en tenke seg at FAC mottar måldata eller 
sensordata over det området han skal bekjempe i for deretter å gi klarsignal til 
den bekjempende UCAV direkte eller via den måloppdagende UCAV. 
Uansett må han forsikre seg om at rett mål engasjeres. I dette samvirket 
mellom flere plattformer kan en også tenke seg bemannede plattformer med 
kontrolløroppgaver. En løsning kan være at piloten leder flyvende plattformer 
frem til at FAC godkjenner målet og at FAC og/eller piloten så tillater UCAV 
å engasjere målet basert på GPS-data, laserbelysning eller annen 
sensorinformasjon. Bruk av og samvirke mellom flere plattformer vil kunne 
øke sikkerheten for bekjempning og øke robustheten i systemet. Det øker dog 
kompleksiteten og stiller større krav til autonomitet og datautveksling mellom 
plattformene. Ved bruk av VTUAV system vil de(n) bekjempende UCAV 
kunne nytte terrenget og vegetasjonen maksimalt for å avfyre eksempelvis 
laserstyrte missiler. Et slikt ”fire and forget” konsept der de(n) ”ligger” bak 
åsen og bekjemper mål etterhvert vil knapt nok eksponere UCAV’en. Også 
denne vil dra nytte av en annen plattform i rele-/sensorrollen. 

5.2.4 Stridsidentifikasjon 
Begrensningene ved manglende menneskelig situasjonsbevissthet og 
beslutningsevne i plattformen stiller større krav til FAC’s kontroll av 
bekjempningen og sikkerheten til egne styrker. I dag skal FAC konseptet 
ivareta dette gjennom å beskrive situasjonen på bakken for piloten, separere 
egne styrker fra fienden, visuelt merke egne styrker og eventuelt markere 
målet. Med UCAV plattformer, nettverk og moderne sensorer har vi en 
mulighet til å ivareta og endog forbedre dette gjennom bruk av elektroniske 
identifiseringsmidler.125 ”Combat Identification” (CID)/”Identification Friend 
                                                 
125 Kan basere seg på at enhetene enten kringkaster sin identitet, bekrefter identitet bare på 
autentiserte spørsmål eller melder inn posisjoner til felles posisjonsdatabaser. Alle 3 metoder 
har sine fordeler og ulemper. 
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or Foe” (IFF) systemer på bakkeplattformene kan sørge for at egne kjøretøy 
ikke mistolkes for fiendtlige og dermed stilles FAC og UCAV friere til å 
bekjempe oppdagede mål. Bruk av GPS på alle plattformer knyttet sammen i 
nettverk vil også kunne distribuere posisjoner for å bedre situasjons-
bevisstheten til FAC og nyttes som bekreftelse på identifiksjonsdata som 
mottas på UCAV sensoren. Det kan også være slik at bruk av UCAV 
systemer til CAS vil medføre større krav på separasjon på bakken mellom 
egne styrker og målene på samme måte som man separerer andre systemer 
som nytter luftrommet i tid og rom. Dette vil lette FAC’s arbeid og øke 
sikkerheten, men vil kunne sette ned tempo og fleksibiliteten i 
bekjempningen. I tillegg minsker sannsynligheten for å kunne virke med både 
direkte og indirekte systemer samtidig. Alså en avveining mellom kravene 
som fremkommer i kapittel 2 og 3 mot begrensningene i ubemannede 
systemer.  

5.2.5 Oppdragsavslutning 
Avbrytelse eller endring av bekjempningen skal utføres av FAC og kan 
oppstå under hele utførelsen av oppdraget. Her må FAC ha autorisasjon i 
systemet til å ”overkjøre” andres og egne tidligere ordrer. Dette må være 
mulig gjennom forhåndsdefinerte koder for å hindre infiltrasjon og villedning 
fra fienden. BDA fremkommer av FAC’s bedømming av virkning i målet og 
eventuelle sensordata fra UCAV eller andre systemer. Ved bruk av flere 
UCAV i samvirke der rollene deles vil overvåkningen av målet øke sjansen 
for en korrekt BDA. BDA skal muliggjøre for FAC å bekjempe andre mål 
eller repetere innsatsen dersom det er mulig. Rapport må sendes til den 
støttede avdeling for eventuell taktisk utnyttelse av bekjempningen og til 
kontrollstasjonen for videre analyse. UCAV som er ferdig med bekjempning 
skal kunne returnere til CP for nytt oppdrag eller returnere til flybase dersom 
all våpenlast er nyttet.  

5.2.6 Forholdet støttet avdeling og kontrollstasjon 
Dette forholdet vil reguleres i ATO og inneholder ressurser og tid- og rom- 
faktorer nødvendig for å planlegge støtten. Det må være et mål å overføre 
ledelsen av UCAV systemene til CAOC slik øvrige luftsystemer ledes derfra 
under pågående operasjoner. Kontrollstasjonen leverer denne ressursen og 
CAOC, deretter støttet avdeling mottar og leder støtten slik jeg har beskrevet 
over. Kontrollstasjonen trer inn i ledelsessløyfen igjen når støtten er utført 
eller opphører. Dette for å ta UCAV tilbake eller posisjonere den for annen 
støtte iht CAOC ordre. Ved nødsituasjoner/feilfunksjonering for plattformen 
må kontrollstasjonen om mulig tre inn umiddelbart og ta kontrollen. 
Kontrollstasjonens oppgaver er ellers knyttet til oppdragsforberedelser og 
logistikk. Det skal derfor ikke være nødvendig for en FAC å forholde seg til 
kontrollstasjonen på samme måte som han normalt ikke forholder seg til 
flystasjonene i dag. Kommunikasjon bør derfor skje på faste nett mellom 
kontrollstasjonen, CAOC og støttet avdeling representert ved AOCC/TACP.  

5.3 UCAV-konfigurering, konsekvenser ved utførelse av CAS 
I kapittel 4 fremkom det konklusjoner hva angår komponentene i et UCAV 
system. UCAV systemet utvikles som nevnt primært mot AI og SEAD 
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oppdrag, men kan etter forfatterens mening tilpasses og konfigureres for CAS 
oppdrag. Eksempelvis kan rekkevidde og utholdenhet som utvikles for AI 
oppdrag nyttes til økt tilgjengelighet og tilstedeværelse for å støtte 
omskiftelige landoperasjoner. En slik UCAV plattform vil også være velegnet 
for dette trusselmiljøet, den vil kunne ha nødvendige sensorer, en 
kombinasjon av kommunikasjonssystemer og tilstrekkelig volum og 
lastekapasitet til å bære med seg våpensystemer for CAS oppdrag internt i 
plattformen. Det vil ikke være behov for spesialdesignede CAS-plattformer, 
men snarere tiltak innen kommando og kontroll og prosedyrer for ledelse. 
Endrede metoder for utførelse av CAS og klarering av mål og beskyttelse av 
egne/beskyttede objekter kan innføres. Hva UCAV i CAS rollen må 
konfigureres med er oppdragsspesifikt og kan dreie seg om programvare, 
sensorpakker, våpensystemer og kommunikasjonsoppsett. Plattformene som 
utvikles synes uansett velegnet. Den teknologiske utviklingen av sensorer, 
kommunikasjon og oppbygging av nettverk utgjør sammen med behovet for 
tempo og fleksibilitet at metoder for indirekte kontroll av CAS oppdragene vil 
bli mer fremtredende enn den tradisjonelle direkte positive kontrollen der 
FAC ser alt selv. Sensorene og autonomiteten må i stor grad oppveie den 
manglende menneskelige vurdering og kontroll i flyet, samtidig med at 
plattformen kan ta en større risiko med egen sikkerheten. Denne risikotagning 
kan etter forfatterens mening nyttes til å skaffe bedre sensorbilde av 
målområde, bekjempe flere mål og gjenta angrepene med samme plattform 
som bringer med seg et antall mindre våpensystemer av typen Hellfire og 
SSM. Det moderne stridsfeltet er ikke bare høyintensitetskonflikten. I mange 
konflikter slik vi har sett dem de siste årene er også målene som skal 
bekjempes enkle og billige, gjerne sivile kjøretøy. Små, billige modifiserte 
våpensystemer som de ovennevnte vil være godt nok.126 Noen ganger er 
trusselen mot luftfarkostene mindre, men kravet til presisjonsbekjempning 
desto større. Også her kan bedrede sensorsystemer og interaksjonen bakke – 
luft utnyttes til å ”beherske” stridsfeltet med sensordekning og en 
tilstedeværende og utholdende bekjempningskapasitet. 

5.3.1 Kommunikasjon og databehandling 
Kommunikasjonssystemene må inneholde både LOS og BLOS komponenter. 
LOS fordi den skal kunne kommunisere taktisk med andre elementer på 
kortere rekkevidder i luften og på bakken på landstyrkenes premisser. De må 
være de samme som nyttes på bemannede plattformer da disse også opererer i 
området og også støtter landstyrkene. BLOS systemer fordi systemene 
opererer langt borte fra flybaser og kan utnytte et terreng som ikke tillater 
langrekkevidde LOS. BLOS systemer som kan omfatte sattelliter og JSTARS 
type plattformer plasserer dessuten UCAV inn i et nettverk som bygges for 
nettopp slike operasjoner. Nettverkssystemer som eksempelvis Link-16 må av 
samme grunn også finnes på UCAV. Etterhvert som nettverkssystemene 
bygges ut må disse tilføres lavere taktiske avdelinger og ledelseselementer 
som FAC. Dette fremst for å overføre data for felles situasjonsbilde. Med 

                                                 
126Bill Sweetman, Endurance above all for UAVs, Jane’s International Defence Review, June 
2003, s. 59. Flere utgaver av Hellfire utvikles for bruk mot forskjellige mål. 
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utbygde nettverk og forbedret autonomitet kan behovet for bruk av sattelliter 
minske på lang sikt. 

5.3.2 Sensorer 
Sensorene må være velegnet for bruk både mot mobile og stasjonære 
bakkemål. Her vil SAR m/GMTI, EO/IR og lasersøker være ideelt. Også en 
mmbølgeradar kan nyttes for å detektere mål kombinert eksempelvis med en 
IR-sensor. Konflikttype, terreng og motstander vil måtte påvirke valg av 
sensorer i oppdragene. Eksempelvis vil innsatser mot styrker i urbant miljø 
kunne kreve mer tidkrevende sensordatainnhenting forut for bekjempning på 
grunn av sivile, bygninger og ”sivil-like” stridende. Her vil EO-sensorer være 
velegnet kombinert med lasersøker for høy presisjon i bekjempningen. 
”Targeting pod” kan nyttes med en måloppdagende UCAV.  

5.3.3 Våpensystemer 
En UCAV i CAS rollen vil måtte kunne bekjempe en lang rekke måltyper, fra 
infanteri og stridsvogner til statiske mål og mål omgitt av sivile og sårbare 
objekter. Som jeg har vist tidligere er det mulig å nytte en lang rekke typer 
våpensystemer på UCAV av den typen jeg behandler. Alt fra små 
våpensystemer som Hellfire med laserbelysning og SSM med GPS styrning 
til tyngre bomber med ditto målsøkning. En UCAV av X-45 typen vil kunne 
ta med seg hele spekteret, og til og med inne i plattformen for å bevare blant 
annet stealth evnen. Ved bruk av kun en enkelt UCAV som utnytter høy 
hastighet og terreng for beskyttelse vil dog laserstyrte våpen være det mest 
ideelle mot bevegelige mål. GPS styrning kan nyttes men bare mot statiske 
mål og de har en større CEP enn laserstyrte. Sistnevntes ulempe er på den 
anne side at målet må følges kontinuerlig når det beveger seg og at den ikke 
trenger gjennom støv og røykskyer som ofte forekommer på stridsfeltet.127 

5.3.4 Autonomitet og navigasjon 
Konsekvenser av det å lede en ubemannet plattform med direkte eller 
indirekte kontroll i en komplisert og foranderlig stridssituasjon stiller krav til 
hvor autonom UCAV må være. Sammenlignet med ledelsen av fly der 
mennesker kommuniserer og vurderer, har egne oppfattelser av situasjonen 
og kan ta beslutninger selv ved manglende kontakt må dette for en UCAV 
programmeres inn og følge visse parametre. Foregående analyse og 
beskrivelse av utførelsen frembringer derfor følgende eksempler på 
handlinger som må kunne utføres autonomt: 

• returnering til basen ved spesifiserte/kritiske sambandsbortfall 
• avslutning av oppdrag eller overgang til interdiktoppdrag ved 

manglende kontakt med FAC 
• 4 dimensjonell navigasjon for å komme til rett sted til rett tid 
• ta kontakt med støttet avdeling ved ankomst til CP tilsv. 
• beregne beste angrepsprofil for å bekjempe angitt mål 

                                                 
127 Kelley, Matt, The Associated Press, på http://globalsecurity.org/org/news/2001/011206-
attack01.htm 7.nov 2003. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2003-12-09 Beteckning 
Krigsvetenskapliga Institusjonen  19 100:1057 
ChP-01-03 T  Side 50 av 57 
 

 
 

• identifisere egne styrker merket med CID/IFF eller i henhold til 
forhåndsavtalte prosedyrer som geografiske avgrensninger 

• avbrudd eller verifisering av bekjempning ved oppdagelse av egne 
styrker innen farlig avstand 

• utveksle måldata/målbilder under og etter utført oppdrag (BDA) 
• returnere til CP eller forhåndsprogrammert rute etter utført/avbrutt 

oppdrag. Enten for tilbakeflyving eller for nye oppdrag fra TACP 
• utveksle data for samvirke/formasjon med andre flyvende 

plattformer. 
 
Listen kan gjøres lenger og mer detaljert. Hensikten her er å liste noen 
avgjørende funksjoner som må finnes med denne typen oppdrag. 
 
 

6 Sammenfatning og avslutning 
Dette kapittelet vil sammenfatte viktige punkter fra konseptbeskrivelse og 
konfigurering for å sammendra svarene på spørsmålene og avslutte oppsatsen. 

6.1 Svar på spørsmålene 
 
Hvordan skal en UCAV og endog flere UCAV i misjonen ledes og 
kontrolleres i utførelsen av CAS? 

1. Ledelsen av UCAV skal følge samme prinsipper som for bemannde 
plattformer. På lang sikt får kontrollstasjonen minsket rolle og vil 
tilsvare flystasjonenes. 

2. UCAV til støtte for landoperasjonene må være tilgjengelig på et 
situasjonsbestemt taktisk nivå for å oppnå fleksibilitet og tempo i 
utnyttelsen av denne ressursen. 

3. Den økte utholdenheten som systemene synes utviklet mot kan gi 
større aktualitet for denne type støtte ved den tilstedeværelse og 
rekkevidde som oppnås. 

4. Standardisering og interoperabilitet mellom aktørene både ”joint” og 
flernasjonalt vil være nødvendig for å kunne delta med FAC og/eller 
UCAV i nasjonale og internasjonale innsatser. 

5. Ledelsesystemene må kunne lede både bemannede og ubemannede 
systemer da begge disse systemene kan forventes operere/støtte i 
operasjonsområdet avhengig av trussel, deltagende styrker og 
støttebehov. 

6. Med en UCAV kan større risiko tas på plattformens vegne. Dette 
forenkler bruken i CAS som er en høy-risiko operasjon både på grunn 
av trusselen og egne styrkers sikkerhet. Kravene på luftoverlegenhet 
og store styrkepakker for egenbeskyttelse kan dermed lettes på. 

7. FAC’s rolle er avgjørende i CAS utførelsen og må i enda større grad 
inneha den endelige autoritet ved gjennomføringen av bekjempningen. 

8. FAC vil fortsatt kunne nytte flere modus for bekjempningen basert på 
de ulike våpensystemer med sensorer som er listet tidligere. 
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9. UCAV vil dra nytte av sensorutvikling som kan gi bedre et ”bilde” av 
målet og målområde. Kombinert med den økte risikovilligheten på 
ubemannede plattformer vil bruken av indirekte kontroll øke. Dette 
må kompensere for manglende verbale beskrivelser og kan løses 
gjennom målformidling og målfremvisning, basert på sensordata 
mellom FAC og UCAV. 

10. ”Armed UAV”- og VTUAV typer designes allerede idag mot 
bakkemål, men primært mot mål som ikke er i kontakt med egne 
styrker. Metoder for å lede CAS; koordinering, målbelysning og andre 
FAC oppgaver kan likevel måtte nyttes pga ROE. 

11. Oppdragstilpassede styrkepakker må nyttes for å utnytte sensorer og 
ivareta kommunikasjonsbehov, det vil si at også ved CAS med UCAV 
skal en søke å nytte flere plattformer til å utføre oppdraget. 

12. IFF/CID teknologi kan utnyttes til å sikre situasjonsbevissthet både 
før og under bekjempningen. Dette vil lette ledelsen for FAC og øke 
sikkerheten for egne styrker. 

13. Kontrollstasjonen vil monitorere systemet for å kunne inngripe i 
nødsituasjoner og for å ha statusoversikt avhengig av autonomitet og 
kompleksitet. Dette krever BLOS samband. 

14. Realtids BDA kan bedres gjennom bruk av samvirkende UCAV’er og 
økt risikotagning også etter bekjempning. 

15. Oppdragsavslutningen styres av FAC som er ansvarlig for BDA og 
øvrig rapportering av resultat. 

 
Hvilke krav må stilles til autonomitet, sensorer, våpensystemer og 
kommunikasjonsmidler på en slik UCAV for å bekjempe bakkemål og 
hvordan konfigurere UCAV i denne rollen? 

1. UCAV plattformen som har vært forfatterens fokus må utvikles slik at 
den beskyttes mot et spekter av trusler gjennom blant annet 
operasjonsmodus; hastighet, bruk av stor høyde, evt. terreng-
beskyttelse, flere plattformer og stealth i de ulike spektra.  

2. Dataoverføringskapasitet vil ikke være dimensjonerende for den 
enkleste utførelse av CAS som kun baserer seg på laserbelysning fra 
FAC og lasermålsøkende bomber/missiler på UCAV.  

3. Overføringskapasitet mellom UCAV og FAC bør tilsvare den 
kapasiteten som finnes i øvrige deler av systemet. Optimalt sett skal 
FAC kunne ta imot samme type data som kontrollstasjonen. Reelt sett 
vil det holde om de kan utveksle ikke levende video, men stillbilder av 
sensorene, eksempelvis SAR bilde med GMTI, IR bilde, mmbølge 
radarbilde osv. Med sensorer som er koblet til GPS, magnetometre osv 
vil disse bildene kunne uveksles, tilføres mer informasjon og 
behandles på nytt hos avsenderen. 

4. GPS må nyttes i kombinasjon med sensorer og våpensystemer koblet i 
nettverk for posisjons- og situasjonsoppdateringer. 

5. UCAV bør ha egne sensorer tilpasset konflikttype mm som kan nyttes 
mot bakkemål av typen SAR med MGTI, EO/IR, lasersøker og 
laserbelyser. Dette for å kunne nyttes fleksibelt, utnyttes andre 
sensorer enn FAC, støtte FAC med sensorer og fungere som sensorer 
og belysere for hverandre. 
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6. All informasjonsutveksling må over til elektronisk format for å kunne 
tilpasses automatisert elektronisk databehandling av ubemannede 
plattformer. 

7. Ledelseselementene, UCAV og FAC må knyttes opp i nettverk som 
Link-16. 

8. Med høyere grad av autonomitet og økt evne til informasjons 
utveksling mellom FAC og UCAV vil den relative avhengigheten til 
kontinuerlig kommunikasjon tilbake til kontrollstasjonen minske. 

9. UCAV må kunne medføre targeting pod å øke robustheten og 
fleksibiliteten i måloppdagelsen og bekjempningen. Data fra denne 
kan overføres til FAC og andre, fungere som laserbelyser og samle inn 
data for BDA.  

10. Mindre og lettere våpensystemer med samme penetrasjonsevne og 
minst samme presisjon utvikles og vil passe godt med et UCAV 
konsept. Større UCAV typer kan ta med en større mengde våpen. 

11. Stor databehandlingskapasitet og dermed potensiale for autonomi er 
kritiske kapasiteter for UCAV som er involvert i komplekse 
stridshandlinger. En rekke autonomiteteskrav er derfor listet. 
Konseptet er etter forfatterens mening avhengig av denne utviklingen 
for å være realiserbart. Om ikke dette realiseres vil UCAV i CAS 
rollen kun forbli en bevæpnet plattform avhengig av omfattende 
koordinering, kontroll og sikkerhet og sannsynligvis så sentraldirigert 
at landstridens karakter ikke kan utnytte dette systemet fullt ut når 
tempo, fleksibilitet og kombinerte effekter skal gi resultatene. 

6.2 Videre studier 
Videre studier innen området UAV og UCAV kunne se på konkrete valg av 
eksempelvis kommunikasjonssystemer for de systemene som nå faktisk skal 
anskaffes av Norge for å se på hvordan disse best mulig kan støtte 
landoperasjonene både nasjonalt og i internasjonale innsatser. Problematikken 
med LOS og BLOS systemer er aktuell ut fra tilgjengelige ressurser for dette 
og tilknytning i nettverk. Videre kan det studeres hvordan et slikt system skal 
kunne nyttes i en internasjonal operasjon der flere land og flere forsvarsgrener 
er involvert. Mulige underpunkter her kan være strategisk forflytningsevne, 
rekkevidder, luftromskontroll og forholdet til øvrig flytrafikk. 

6.3 Refleksjon over realiserbarhet og andre fremtidige muligheter 
Forfatteren har flere ganger under arbeidet reflektert om realiserbarheten i en 
utnyttelse av UCAV i CAS. Det nevnes svært lite om dette i de kildene som 
er undersøkt. Forfatteren tror med sitt kjennskap til utførelsen av CAS at dette 
av mange oppfattes som så komplisert og risikofyllt at det overstiger det 
teknologiske mulige innen minimum en 20 års periode. Det har derfor også 
vært forfatterens implisitte, men uuttalte hensikt å forsøke å poengtere at også 
enkle systemer i nær fremtid kan løse denne oppgaven når den integreres i det 
system for flystøtte til landoperasjoner vi faktisk har. Den menneskelige 
kontrollen finnes og vil kunne integreres med et UCAV system for å løse 
problemene med ubemannede plattformers bekjempning av bakkemål. Intet 
annet en menneskelig skepsis, manglende ”jointness” og manglende 
anledning har gjort at ikke eksempelvis et Predatorsystem kunne ha støttet 
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landoperasjoner med CAS allerede i dag. Dog opereres de svært fåtallige 
systemene til andre formål, utførelsen er veldig sentralisert og plattformene er 
heller ikke robuste nok til å forsvare bruken i et intensivt stridsområde. I 
tillegg fremheves de moralske aspektene. 
 
Irregulære konflikter, geriljalignende strid og såkalt terrorisme er aktuelt og 
involverer den fremste UAV operatøren, USA, i økende grad og på et antall 
steder. Et UCAV system med stor utholdenhet i et miljø med forholdsvis lav 
lufttrussel vil kunne tilføre store kapasiteter innen overvåkning og 
bekjempning. Enkle systemer kan tenkes nyttet til eskortering av saktegående 
landeveiskolonner, bevoktning av viktige installasjoner, utilgjengelige 
grenseområder og lignende. Koblet til kontrollører i konvoien og i bygningen, 
kan et slikt system kunne oppdage og bekjempe overfallere og angripere nært 
inntil egne ildledere, kjøretøyer, sivile og nærliggende bygninger. Mulige 
oppgaver for ubemannede systemer synes derfor legio. 
 
Det er mitt håp at denne oppsatsen kan bidra til økt interesse og vilje til å 
vurdere et bredere spekter av oppgaver for nye ubemannede plattformer for 
dermed å spare egne liv og unngå utilsiktet skade i pågående og fremtidige 
konflikter det være seg irregulære konflikter eller høyintensive kriger mellom  
konvensjonelle motstandere. 
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Forkortelse  Fullt utskrevet    Norsk forenklet betydning 
 
AI Air Interdict Luftbekjempning av bakkemål på dypet 
AOCC Air Operations Coordination Centre Ledelseselement fra luftkommandøren i taktiske landstyrker 
AOD Air Operations Directive Direktiv for bruk av luftstridsmidler opptil 72 timer frem i tid 
ASFAO Anti Surface Force Air Operations Bruk av luftstridskrefter mot bakkemål 
ATHS Advanced Target Handling System System (materiell) for digital overføring av måldata mm 
ATO Air Tasking Ordre Ordre til luftstridskrefter 
BDA Battle Damage Assessment Vurdering av påført skade etter bekjempelse 
BLOS Beyond Line Of Sight  Over horisonten (samband) 
CAS Close Air Support Luft til bakkestøtte nært egne styrker 
CAOC Combined Air Operations Centre Ledelsesenteret for luftoperasjonene  
CEP50 Circular Error Probable Sirkulær sannsynlig feil innenfor hvilken 50% av treffene vil komme 
CID Combat Identification Stridsidentifikasjon basert på elekotroniske systemer 
CP Contact Point Kontaktpunkt 
EO  Elektrooptisk (eks. Kamerasensor) 
EK Elektronisk krigføring Jamme, lytte, peile, interferere 
ELINT Electromagnetic Intelligence Etteretningsinnsamling ved hjelp av elektromagnetisk spektrum 
FAC Forward Air Controller Flystøttekontrollør 
FLIR Forward Looking Infra Red Fremadrettet IR-sensor 
FOV Field of view Synsfelt 
GBU Guided Bomb Unit Styrt bombe 
GPS Global Positioning System Globalt posisjonsbestemmelsessystem  
IFF Identification Friend or Foe Stridsidentifikasjon basert på elekotroniske systemer 
IP Initial Point Initieringspunkt 
IKO Ildstøttekoordineringsoffiser Koordinering av tung indirekte ild for manøveravdelinger 
JSTARS Joint Surveillance and TArget Acquisition 
 System  Flybårent overvåkning og måloppdagelsessystem 
LOS Line Of Sight Siktelinje 
MRR Multi Role Radio Multirolle; nettradio, mobiltilknytning mm 
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MCS Mission Control Station Kontrollsatsjon (for UCAV) 
NVG Night Vision Googles Nattkikkert 
ROE Rules Of Engagement Engasjementsregler for bruk av vold og militære virkemidler 
SAR Syntetic Apertur Radar Syntetisk aperturradar 
SEAD Suppression of Enemy Air Defence Nedholdelse av fiendens luftvern (permanent eller midlertidig) 
SSM Small Smart Bomb Liten smart bombe under utvikling m/GPS/INS. 
STANAG Standardization Agreement Dokumenter for standardisering av materiell og prosedyrer i NATO 
TACP Tactical Air Control Party Ledelseslag for flystøtte på bn til div nivå 
TADKOM Taktisk digitalt kommunikasjonssystem Nettverksoppbygd kommunikasjonssystem for landstyrkene 
UAV Unmanned Aerial Vehicle  Ubemannet luftfarkost 
UCAV Unmanned Combat Aerial Vehicle Ubemannet stridsluftfarkost/strids UAV 
UCSAV Unmanned Communication Support AV Ubemannet kommunikasjonsstøtte luftfarkost 
URAV Unmanned Reconnoisance Aerial Vehicle Ubemannet rekognoserings luftfarkost 
VTUAV Vertical Take off UAV Ubemannet luftfarkost som kan ta av vertikalt 
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Sentrale begrep 
Flertallet er hentet fra NATO publikasjoner. Et mindre antall er forfatterens egne som 
nyttes som verktøy for arbeidet. 
 
Air Interdict 
Air operations conducted to destroy, neutralize, or delay the enemy's military 
potential before it can be brought to bear effectively against friendly forces at such 
distance from friendly forces that detailed integration of each air mission with the fire 
and movement of friendly forces is not required.  AAP-6. 
 
Close Air Support 
Air action against hostile targets which are in close proximity to friendly forces and 
which require detailed integration of each air mission with the fire and movement of 
those forces.  AAP-6. 

 
CAS i stridsrommet prinispiell 2 dimensjonell skisse 

 
Skisse over forholdet mellom CAS og AI og stridsfeltets inndeling. Skissen viser 
skjematisk område for CAS foran egne styrker (FLOT) og frem til grensen FSCL, 
foran hvilken operativt nivå fritt kan virke innen landkomponentsjefens 
ansvarsområde. CAS områder kan også utføres på dypet av landkommandørens 
område eller endog på operativt nivås ansvarsområde så lenge styrker opererer på 
bakken der. Eksempelvis jegeravdelinger. Så lenge de skal gies nærstøtte med fly er 
dette CAS. AJP-3.3.2. 
 
Contact point 
In air operations, the position at which a mission leader makes radio contact with an 
air control agency. AAP-6. Kontaktpunktet hvorfra fly i CAS oppdrag melder seg for 
støttet avdeling, får brief og dirigeres videre. 
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Direct control 
When aircraft operate under direct control of a TACP/FAC, the TACP/FAC has the 
target and the attacking aircraft in sight and will provide the necessary coordination, 
control or direction for target acquisition and weapon delivery. This type of control is 
preferred when the target is in an area where friendly and enemy forces are engaged 
in close combat. AJP-3.3.2. 
 
FAC  
A qualified individual who, from a forward position on the ground or in the air, 
directs the action of combat aircraft engaged in close air support of land forces. AAP-
6.  
 
Ildstøtte (fire support) 
The application of fire, coordinated with the manoeuvre of forces, to destroy, 
neutralize or suppress the enemy.  AAP-6 
 
Indirect control 
Under direct control a TACP/FAC can issue an attack clearance based on detailed 
target information (e.g. form an observer) and knowledge of position of own troops 
although he cannot observe the attack. This form of control must be authorised by the 
responsible CC or his delegate. AJP-3.3.2. 
 
Initial point 
A well defined point, easily distinguishable visually and/or electronically, used as a 
starting point for the run to the target. AJP-3.3.2.1. Nyttes bare i low-level og brukes 
nå i minkende grad. 
 
Integrering  
Effektivt og funksjonelt samarbeid mellom militære avdelinger. Mer omfattende enn 
samvirke. FFOD (2000), del B, s. 236. 
 
Kontroll 
That authority exercised by a commander over part of the activities of subordinate 
organizations, or other organizations not normally under his command, which 
encompasses the responsibility for implementing orders or directives.  All or part of 
this authority may be transferred or delegated. AAP-6. I flykontrollsammenheng 
nyttes i oppsatsen en mer mekanisk forståelse av begrepet der styringsaspektet i 
realtid er vel så beskrivende. 
 
Ledelse 
I begrepet ledelse menes i oppsatsen de direktiver, meldinger og tiltak som må gjøres 
for å utføre nærstøtteoppdraget. 
 
Luftmakt 
Luftmakt er definert som militær bruk av systemer som operer i, eller passerer 
gjennom luftrommet. Dette inkluderer bakke-til-luft våpen, bemannede og 
ubemannede fly, satellitter og romplattformer som er til støtte for militære 
operasjoner.  FFOD (2000), del A, s. 147. 
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Rules of Engagement 
Directives issued by competent military authority which specify the circumstances 
and limitations under which forces will initiate and/or continue combat engagement 
with other forces encountered.  AAP-6. 
 
SEAD 
That activity which neutralizes, temporarily degrades or destroys enemy air defences 
by a destructive and/or disruptive means.  AAP-6. 
 
Situasjonsbevissthet 
Tilstand hvor en person eller organisasjon både har oversikt og forståelse av en 
situasjon. Situasjonsbevissthet omfatter evne og mulighet til å kunne oppfatte 
situasjonen, forutse fremtidig utvikling og utnytte den. FFOD (2000) del A, s. 152. 
 
UCAV 
UCAV er en ubemanned flygende plattform som er utviklet og nyttet for offensive 
innsatser mot mål til lands, til vanns og i luften. Den kan føre med seg våpensystemer 
og sensorer nødvendige for å nytte disse våpensystemene, og eventuelt for andre 
UCAV som opererer integrert med hverandre. Predator typen (”armed UAV”) kan 
også nyttes i denne rollen, men er fremst utviklet for rekognosering og 
overvåkningsoppdrag, for deretter å bli tilpasset offensive oppgaver. Offensive 
UAV’er som Locaas, som bekjemper målet med seg selv inngår ikke i definisjonen. 
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CAS briefing format, såkalt ”9-line”, her med innfylt data som eksempel. Fra Field 
Artillery mar-apr 2003. 
 


