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TIDSKRIFT

av professor Nils Marius Rekkedal*

Krigføring i storbyer – en utfordring for 
vestlige styrker

Urban krigføring som utfordring
Byer har tradisjonelt symbolisert men-
neskelig fremgang innen områder som 
sosial organisasjon, kultur og arkitektur. 
Når byer opphører å fungere og i stedet 
blir sentrum for voldsbruk og allment 
kaos, gjør det et sterkt negativt inntrykk 
på byens innbyggere, eventuelt også på 
landets innbyggere. De konflikter man så 
sentrert om storbyer i det forrige århundre, 
var kampene om Stalingrad, Warszawa 
og Berlin, den franske gjenerobringen av 
Alger i Algérie i 1956 fra F.N.L., og senest 
russernes stort anlagte angrepsoperasjoner 
i Grosjny i Tsjetsjenia. Byen ble erobret 
av russerne vinteren 1995, gjenerobret 
av tsjetsjenerne i 1996, og senest i januar 
2000 tok russerne byen på nytt. Det er 

alle eksempler på urban krigføring som 
har resultert i store tap av menneskeliv og 
omfattende materielle ødeleggelser. 

Mogadishu var i perioden 1992-93 blitt 
et sentrum for kriminalitet. Det var ofte 
den eneste inntektskilde for ”armeene”, 
og deres ”soldater” som kjørte rundt i 
kamuflasjemalte Toyota pickups bevæpnet 
med automatvåpen og panservernraket-
ter/RPG.1 I mange av de nyere konflikter 
blir pågående operasjoner ledet ved hjelp 
av diverse typer kommersielt tilgjengelig 
radioutstyr og ikke minst mobiltelefoner.2 

Utstyret og hvordan man gjennomfører 
militære operasjoner i de mange bor-
gerkriger som pågår i spesielt den tredje 
verden, er ofte en salig blanding av alt fra 
det mest moderne utstyr på markedet, til 

* Nils Marius Rekkedal är professor i Krigsvetenskap, särskilt militärteori på Försvarhögskolan i Stock-

holm.
1 RPG: Rocket-Propelled Grenade, d v s rakettdreven granat, som oftest panservernrakett. I realiteten brukes 

”RPG” som oftest om panservernraketten RPG-7 som finnes i enorme antall i alle verdens konfliktområ-
der.

2 For eksempel general Mahamad Faarah Haasan Aididi som var en av de ledende krigsherrer og hans al-
lianse Somali National Alliance (SNA) basert to grupper av klaner som var lojale mot ham, brukte militært 
sambandsutstyr. Det meste stammet fra det på dette tidspunkt oppløste somaliske forsvaret.
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trekk ved krigføringen og taktikken som 
tilhører både det 19. og det 20. århundre.3 

Byen er i større grad enn alle andre former 
for stridsarenaer, stedet der nye og gamle 
former for krigføring møtes for å skape 
det som ser ut til å bli sentralt for moderne 
krigføring: den urbane krigen. Mye peker 
i retning av at urban krigføring vil bli den 
mest vanlige form for krigføring i det 21. 
århundre. Årsaken er lett å forstå – det er 
i de store byene (de såkalte mega-cities) 
at en stadig større andel av staters befolk-
ning bor. Men så langt har man unngått 
omfattende opprør i de mega-cities som nå 
vokser frem. Men faren for opprør og ge-
riljaaktivitet øker etter hvert som storbyene 
vokser, ofte på en ukontrollert måte. 

Alt nå bor ca halvparten av verdens 
befolkning i urbane områder. Og dersom 
prognosemakerne får rett, vil vi i 2015 ha 
en situasjon der det er ca 7,2 milliarder 
mennesker i verden og tallet vil øke til ca 
7.9 milliarder i 2025. Nesten hele denne 
økningen forutsettes å bli absorbert av byer 
i den tredje verden.4

Til sammenligning var det i 1970 kun 
8 byer med mer enn fem millioner i de 
østlige deler av Asia. I 2003 var tallet øket 
til hele 30 byer med mer enn fem millioner 

innbyggere i samme område. Eksempler på 
slike mega-cities med mer enn ti millioner 
innbyggere er Karachi, Jakarta og Calcutta, 
mens Beijing har over 15 millioner. Tokyo 
har nå over tretti millioner og Shanghai 
har over tjue millioner. Kairo med sine 
15,2 millioner er i høyeste grad en mulig 
kandidat for fremtidige kamphandlinger, 
gitt fra varet av demokrati og de mange 
ekstremistorganisasjoner som har opphold 
der. Det enorme demografiske presset og 
de betydelige folkeflyttingene har medført 
en økende fare for at det oppstår lokale 
opprør rettet mot for eksempel håpløse so-
siale forhold eller udemokratiske regimer. 
Sosiale problemer sammen med utvikling 
av kriminelle ”warlords” som dominerer 
sine egne deler av storbyer, er blitt et sta-
dig økende problem i forbindelse med den 
raske urbaniseringen. Det man frykter er 
at det vil kunne bryte ut lokal terrorisme 
(trolig med etniske innslag), og ikke minst 
langvarig krigføring på lavt intensitetsnivå. 
Ingen vet selvsagt hvor store problemer 
man vil se i de urbane områder som nå 
vokser frem, men verdenssamfunnet bør 
være forberedt på at det de nærmeste år 
vil kunne komme en serie med opprør eller 
kriger, sentrert rundt denne type byer.5

3  Bowden, Mark: Black Hawk Down. A Story of Modern War, The Easton Press, Collector’s Edition, Norwalk, 
Connecticut 1999/2004. Boken gir en direkte og malende beskrivelse av hvordan et slag ser ut i en storby 
i Somali. Handlingen omhandler et mislykket amerikansk raid i oktober 1993, og de konsekvenser dette 
fikk. I Somalia så man i oktober 1994 at en primitiv klan milits bevæpnet med eldre våpen men med vilje 
til å gjennomføre urban krigføring, indirekte lyktes med å få verdens ledende krigsmakt til å trekke seg ut 
av området.

4  Cincotta, Richard P; Engelman, Robert och Anastasion, Daniela: The Security Demographic. Population 
and Civil Conflict after the Cold War, Population Action International, Washington, D.C. 2003, Chapter 
Two: “Transition from Turmoil”. Se også vurderingen: “Risk Assessment: Rapid Urban Growth”, s 54-
55.

5 Ibid, s 70-79.
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I denne forbindelse bør man merke seg 
at bl a de hurtige innsatsstyrker som nå 
EU har bestemt skal opprettes, vil ha som 
en av sine oppgaver å ta kontroll over 
viktige kommunikasjonsknutepunkter i 
konfliktområder. Det viktigste kan være 
å kontrollere flyplasser, havner, viktige 
veier og andre knutepunkt. Disse ligger 
gjerne i eller ved de urbane områder. 
En følge av utviklingen er at denne type 
innsatsstyrker bør være forberedt på å 
kunne operere i storbymiljø. Tradisjonelt 
utdannede nordiske styrker, har normalt 
ikke øvd på strid i storbyer og har knapt 
stridsteknikker som er utviklet med tanke 
på å kunne sloss i storbymiljøer i den tredje 
verden. Det er her interessant å konstatere 
at i Det norske forsvarets nye doktrine for 
landoperasjoner, finner man knapt nevnt de 
problemer man trolig vil stå overfor under 
strid i urbane strøk, om man skal delta i f. 
eks. fredsstøtteoperasjoner i utlandet. Det 
er heller ikke utviklet tanker omkring dette 
i doktrinens omtale av gjennomføring av 
de forskjellige typer militære operasjoner.6 

Siden denne type bruk av styrker ikke len-
gre er utenkelige scenarier, fordres egentlig 
en nytenking på dette området. 

Konvensjonell militær tenking 
møter utfordringer
Professor Alice Hills ved Leeds University, 

har skrevet en interessant bok om de pro-
blemer som er skissert ovenfor.7 En viktig 
observasjon som hun gjør, er at om en sam-
menligner urban krigføring med de andre 
former for krigføring som praktiseres i dag, 
har denne kanskje endret seg minst i tiden 
etter andre verdenskrig. Viktig er også at 
urban krigføring utfordrer flere av dagens 
mer populære militære teorier. Flere av 
disse tar utgangspunkt i de forestillinger 
om fremtidens krigføring man kan finne 
under overskrifter som Revolution in Mi-
litary Affairs (RMA), slik disse teorier ble 
utformet i USA på 1990-tallet. Det var 
visjoner om at kombinasjonen av avanserte 
og digitaliserte kommunikasjonssystemer, 
robotikk og langtrekkende presisjonsvå-
pen, samlet ville gi krigføringen en revo-
lusjonær utforming.8  

I tillegg til begrepet urbane operasjoner 
er også flere andre begreper benyttet for å 
beskrive strid i tettbygde strøk. På engelsk 
har man ofte brukt begrepet ”Military 
Operations on Urban Terrain” eller MOUT 
– et begrep som man gjerne forbinder med 
urban bakkestrid ført på taktisk nivå. Også 
begrepene ”Operations in Built-up Areas” 
(OBUA) og ”Fighting in Built-up Areas” 
(FIBUA), har vært vanlige i den engelske 
litteraturen, men de to begrepene er nå på 
vei ut av doktrinedokumenter. De eldre 
uttrykk har delvis samme innhold som det 

6  Forsvarsstaben, Forsvarets doktrine for landoperasjoner Oslo: Forsvarsstaben, 2004, se s 104-140. 
7  Hills, Alice: Future War in Cities: Rethinking a Liberal Dilemma, Frank Cass, London 2004. Alice Hills 

foreleser i Conflict, Development & Security ved Leeds University.  Andre nyere arbeider av Hills er: 
Border security in the Balkans: Europe’s gatekeepers, Adelphi paper No.371 OUP for IISS, London 2005. 
Policing Africa: Internal Security and the Limits of Liberalization, Lynne Rienner, Boulder, CO, 2000.

8 Rekkedal, Nils Marius: Central Features of the Debate on RMA and Network-Centric Warfare, Second 
Edition, Försvarshögskolan, Stockholm 2004, s 43-56.
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nye begrepet ”Urban Operations”, eller 
urban krigføring som jeg stort sett bruker 
her. Termen ”Urban Operations” refererer 
til de aktuelle militære operasjonen som 
foregår i tettbygde områder, og da me-
ner en gjerne alt fra store byer og ned til 
landsbyer av en viss størrelse. (Begrepet 
”hamlet” beskriver normalt kun noen få 
hus/husklynger, og inngår ikke i begrepet.) 
I den amerikanske Joint Publication 3-06, 
heter det om ”Urban Operations”:

Operations planned and conducted across 
the range of military operations on, or 
against objectives within, a topographical 
complex and its adjacent natural terrain, 
where manmade construction or the den-
sity of noncombatants are the dominant 
features.9

Vestlige styrker har i tiden etter andre 
verdenskrig sjeldent vektlagt urban krig-
føring. I den grad man har trent på denne 
krigføringsformen, har man prioritert 
stridsteknikk og lavere taktikk, d v s opp 
til kompaninivå. Det har vært mer vanlig 
å legge vekt på fredsstøttende operasjoner. 
I land med et terrorismeproblem har man 
evt. også trenet deler av styrkene i antiter-
rorisme (Storbritannia kan her være et 
eksempel). 

I forbindelse med urbane operasjoner 
bruker man å vektlegge betydningen av 
miljøet man opererer innenfor – urbane 
områder innvirker sterkt på alle former 

for militære operasjoner. Siden dette er et 
menneskeskap miljø, har området andre 
egenskaper enn for eksempel åpne land-
skap eller ørken. Det er utviklingen mot 
stadig flere millionbyer som gjør at mange 
nå frykter at disse skal bli de nye arenaer 
for større militære oppgjør. Selv om det var 
kamper om enkelte storbyer under andre 
verdenskrig (ikke minst sluttkampene om 
Berlin våren 1945), har det vært relativt 
få tilsvarende operasjoner etter 1945. Det 
har da også vært uenighet i den militære 
debatten om behovet for å utvikle egne 
teknikker og operative handlemåter for å 
kunne møte en militær utfordringer som 
intense kamper om en storby utvilsomt 
vil innebære. Mange har hevdet at det vil 
holde med lokale tilpassninger om en setter 
inn godt trente styrker. En årsak til disse 
holdninger er de erfaringer mange har med 
seg fra den kalde krigen, da urbane ope-
rasjoner ble ansett å være mindre viktige 
for sluttresultatet. Det som likevel de fleste 
later til å være enige om, er at infanteri 
er de styrker som man må bruke for å 
kontrollere gater og bygninger, inklusive 
å rydde hus, tunneler og kloakkanlegg for 
motstandere. Selv om det dreier seg om 
lavnivåkonflikter der de vestlige styrker 
er satt inn som fredsbevarende styrker, er 
det krevende operasjoner for de som deltar. 
Det vil også være en serie med folkeretts-
lige, mediemessige og opinionsmessige 
utfordringer forbundet med operasjoner i 

9  Joint Publication (JP) 3-06, Doctrine for Joint Urban Operations, Washington, DC: 2002, s 1-1. Selv om 
denne definisjonen er fra Joint-nivå, er innholdet omtrent identisk med den som gjelder innen U.S. Marine 
Corps som har fått oppdraget med å utvikle urbane operasjoner innen det amerikanske forsvaret.
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større urbaniserte områder. Stikkord som 
Rules of Engagement, ROE, ”collateral 
damage”, graden av voldsbruk, og en 
kontinuerlig diskusjon om hva som bør 
være de militære målsetninger, må tenkes 
igjennom før en evt. setter inn styrker i 
storbysområder.

Urban krigføring – moderne 
eksempler
Få som følger den militærteoretiske og 
militærfaglige debatten, er i tvil om at 
det nå eksisterer en klar forskjell mellom 
de tanker som dominerer innen vestlig 
militærteori, og de militære realiteter en 
har sett i det pågående opprøret i Irak, og 
delvis også i Afghanistan. Her har jeg valgt 
å bruke Falluja og Grosjny som eksempler, 
da de to kampanjer som ble gjennomført 
i to ulike geografiske områder, likevel 
har et klart fellestrekk: Opprørere holder 
en relativt stor by, og blir bekjempet av 
konvensjonelle styrker. Den amerikanske 
operative tenking og taktikktilpasning 
som ble valgt under slaget om Falluja i 
Irak november 2004 er dokumentert, og 
vil bli brukt som et eksempel. Om Fal-
luja foreligger det ganske mye skriftlig 
engelskspråklig materiale. Et problem 
er at det stort sett er vestlige kilder og 
analyser som er tilgjengelige, men det er 

min vurdering at dette materialet gir god 
innsikt i både planer og gjennomføring av 
de beskrevne operasjoner. Materialet som 
omhandler Grosjny, er ikke like rikholdig. 
Men også dette gir et bra grunnlag for å 
kunne generalisere omkring viktige trekk 
ved moderne urbane operasjoner.

Det avgjørende slaget om Falluja har 
imidlertid en forhistorie. Det første sla-
get om byen stod i april 2004. Det endte 
på mange måter uavgjort.10 For å unngå 
en avgjørende strid mot de forskjellige 
opprørsgrupper som holdt byen, inngikk 
man en avtale der ansvaret for sikkerheten 
inne i selve byen som hadde ca 280 000 
innbyggere, ble overlatt til den nærmest 
improviserte irakiske ”Falluja brigaden”. 
Denne skulle så forsøke å samle inn våpen 
og utrustning fra opprørerne. Dette funger-
te aldri, og etter kort tid utviklet byen seg 
til et viktig baseområde for opprøret i hele 
Irak. Flere og flere utenlandske mujahe-
deen dro til Falluja, og våpen, ammunisjon 
og penger ble overført til dette baseom-
rådet. Opprørerne fikk her en følelse av 
at amerikanerne kunne tvinges til å gi 
opp. I den virkelige opprørsbekjempning 
er det imidlertid helt avgjørende at ikke 
opprørerne får lov til å beholde sine ”sik-
re baser”. En såkalt ”counterinsurgency 
campaign” kan egentlig ikke iverksettes 

10 En svært autoritativ kilde skrevet av den generalen som ledet angrepet på Falluja, LtGen John F. Sattler 
sammen med en person til, gir en god oversikt over den amerikanske planleggingen for angrepet i no-
vember 2004. Sattler, John F och Wilson, Daniel H: “Operation Al Fajr: The Battle of Fallujah – Part II,” 
Marine Corps Gazette, July 2005, s 12-24.  For en beskrivelse av det stridstekniske nivå, se for eksempel 
Skaggs,Michael D: ”Tank-Infantry Integration. Company C, 1st Tank Battalion’s participation in the bat-
tle of Falluja”, Marine Corps Gazette, June 2005, s 41-45. For en kritisk vurdering av det mislykkede 
forsøket på å innta Falluja i april 2004, se artikkel skrevet av West, F. J.:”The Fall of Fallujah”, Marine 
Corps Gazette, July 2005, s 52.
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før regjeringsstyrker/intervensjonsstyrker 
selv har tatt tilbake kontrollen over alle de 
byer/områder hvor opprørerne kontrollerer 
lokalbefolkningen. Her ser en at de som 
ledet operasjonene både på amerikansk og 
irakisk side, egentlig ikke hadde en dypere 
forståelse av hvordan et opprør i den andre 
og tredje verden normalt fungerer. De sta-
dig voksende problemer med sikkerheten 
i Irak, har sine røtter i de feil som er gjort 
– flere av disse alt under forberedelsene til 
krigen i 2003. Noen forhold som kan trek-
kes frem når en skal forklare den negative 
utviklingen i Irak, er:

Amerikanerne og de irakiske ledere 
som man samarbeidet med i forkant 
av den konvensjonelle krigen våren 
2003, maktet ikke å utarbeide en hold-
bar og langsiktig plan som ivaretok 
den indre sikkerhet i landet når Sad-
dam-regimet var nedkjempet. Heller 
ikke hadde man lagt til rette for og 
sikret seg nødvendig ekspertise for å 
utvikle en ny indre stabilitet i landet, 
inklusive hvordan man skulle sikre 
nødvendig infrastruktur etter at mye 
ville bli ødelagt under de innledende 
kamper.
I den første utkastet fra U.S. Central 
Command hadde man bedt om ca 
500 000 soldater. Det ville være nok 
til både selve krigen og til en effektiv 
okkupasjon av Irak, slik at man kunne 
unngå større opprør. Rumsfeld og hans 
nærmeste mente at man trengte bare 

•

•

en brøkdel av dette – man hadde jo 
investert milliarder i moderne luft-
bårne systemer, som ville nedkjempe 
de irakiske styrker. General Tommy 
Franks aksepterte ikke de styrings-
linjer han fikk, og fikk igjennom at 
minst 175 000 soldater var nødvendig 
for å gjennomføre en invasjon, med 
ytterligere tropper stasjonert i området 
rundt Irak.
En annen faktor som var med på å 
undergrave stabiliteten, var ameri-
kanernes beslutning om å oppløse 
den irakiske armeen og store deler 
av politiet. I stedet for å disponere en 
lokal sikkerhetsstyrke fra første dag 
av okkupasjonen, valgte man å sende 
titusener av militært utdannede irakere 
ut i arbeidsledighet. Mange av disse 
ble senere kadre i det folkelige opprør 
som brøt ut sommeren 2003.11 Tilsva-
rende kvittet man seg med mange 
tjenestemenn i den tidligere statlige 
forvaltningen. Konsekvensen av en 
nær kollaps i de vanlige statlige tje-
nester er noe Irak fortsatt lider under. 
Også dette tiltaket har skapt mange 
bitre tidligere tjenestemenn som har 
fått sin status og økonomi ødelagt.

Av stor betydning ble også at man i liten 
grad maktet å kommunisere med de lokale 
klan- eller stammeledere, og med lokale 
religiøse ledere. Disse har tradisjonelt hatt 
stor innflytelse, ikke minst på landsbygda 
og i mindre byer. Uten støtte fra slike 

•

11  Tap av status og sikker inntekt, skaper selvsagt sterkt hat mot de som man anser har skylden for dette. 
Selvransaking er ikke dette tidligere irakiske ledersjiktets sterkeste side!
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lokale ledere, var det heller ingen som 
kunne mane til lokal ro og orden. I stedet 
har en sett at det ofte har vært rekruttert 
til opprøret fra denne type ledere og deres 
tilhengere/klanmedlemmer.12

I Falluja-området økte tallet på aksjoner 
rettet mot amerikanske og irakiske mål 
sakte men sikkert fra mai 2004, uten at 
en kunne gripe inn effektivt mot de som 
hadde kontrollen i Falluja. Opprørerne økte 
samtidig presset mot byens befolkningen, 
og man etablerte et ganske brutalt regime. 
Den som ikke støttet dem, ble ofte pisket, 
torturert eller henrettet. Flere og flere av 
byens befolkning begynte da også å flykte. 
Siden ”Falluja brigaden” raskt mistet gre-
pet i byen, var det mange kommentatorer 
som så på dette som et mislykket eksperi-
ment. Trolig er dette en for enkel tolking. 
I ettertid er det mange som ser det som 
her skjedde som en amerikansk mulighet 
til å skaffe seg innsikt i opprøret, noe man 
tidligere ikke hadde hatt. Siden Falluja 
brigaden var en mislykket irakisk forsøk på 
å selv ta kontrollen i Falluja, var det ikke 
lengre mulig å skylde på amerikanerne 
eller koalisjonsstyrkene. Dette åpnet også 
muligheten for å iverksette psykologiske 
operasjoner for å splitte opprørerne fra 
folket, noe man langt på vei lyktes med. 
Viktig var også at utviklingen viste at opp-

rørerne var i indre strid med hverandre, 
og at de manglet en felles ledelse. Dette 
var deres egentlige svakhet. Etter at ame-
rikanerne hadde trukket seg ut av Falluja, 
manglet en klar utenlandsk fiende, og da 
begynte opprørsgruppene å kjempe seg 
imellom om makten i byen.13 

The treat in Iraq comes from a variety 
of insurgent, terrorist, tribal, extremist, 
and criminal networks – each with its 
own agenda. Foreign fighters are mixed 
in with these networks, with the primary 
foreign threat represented by Abu Musab 
al-Zarqawi and his al-Qaeda terrorist 
network. While there is no single unifying 
leader of the insurgency, these various 
groups cooperate with each other in a 
loose alliance when it is convenient to 
do so.14

Det ble etter hvert klart for både amerika-
nerne og det nye irakiske styret at man ikke 
kunne leve med utviklingen i Falluja. Fra 
sommeren 2004 begynte man å planlegge 
en større aksjon for å ta tilbake kontrollen 
i byen. Slik som general Sattler så det, 
var ”Operation Al Fajr” som den ble kalt, 
”Joint and coalition warfare at its finest. 
The best capability set was quickly assem-
bled from throughout Iraq and massed for 
the battle.”15 Ca 6 000 amerikanske solda-

12  En del av disse problemstillinger er diskutert i en artikkel skrevet av Cooper, David E:”An Organizational 
Modell for Marines Fighting an Insurgency,” Marine Corps Gazette, June 2005, s 48-50. Artikkelen gir 
gode eksempel på hva som eventuelt har eller ikke har fungert i tidligere amerikanske innsatser.

13  Sattler, John F och Wilson, Daniel H: “Operation Al Fajr: The Battle of Fallujah – Part II”, Marine Corps 
Gazette, July 2005, s 12. (Sattler skriver her som sjef for I Marine Expeditionary Force (MEF) i Irak.)

14  Ibid s 12.
15  Ibid s 16



111

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

6-20056-2005

ter fra U.S. Army og U.S. Marine Corps 
ble satt inn for å gjenerobre byen, sam-
men med 6 irakiske bataljoner og diverse 
luftstøtte fra alle forsvarsgrener. Også en 
britisk mekanisert infanteribataljon deltok 
(Black Watch). Totalt var ca 12000 soldater 
involvert under operasjonen. Det viste seg 
under kampene at flere av de avanserte 
amerikanske våpensystemer var av begren-
set nytte. Den part som hadde de grunn-
leggende militære disipliner i orden og 
kunne gjøre bruk av såkalt combined arms 
taktikk (der alle troppearter forutsettes å 
samarbeide på en effektiv måte), og som 
hadde gode kunnskaper i grunnleggende 

infanteritrening og nærstrid, fikk overta-
ket. I dette tilfelle var det de amerikanske 
styrkene. Ikke minst siden amerikanerne 
ønsket å unngå unødige tap av sivile liv, 
ble det i praksis vanskelig å utnytte flere 
av de mest effektive våpensystemene. I 
etterkant av angrepet så man – i det minste 
for en tid – en ca 40 prosent reduksjon 
i antall terroraksjoner i dette området. 
Opprørerne som hadde overlevde, var på 
flukt mot vest langs Eufratelven, og flere 
endte senere også opp i byer som Ramadi, 
Mosul, etc.16 

De amerikanske styrkene erobret imid-
lertid Falluja med ”bare” 51 drepte og 

16  Ibid, s 24.

Bilden från Falluja. Foto: US Marine Core
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425 sårede blant egne styrker.17 Det gir 
samlet en ca 8 prosent amerikansk taps-
rate (casualty rate), regnet i forhold til 
de kamptropper som ble satt inn, mens 
opprørerne mistet minst 1200 drepte, men 
tallet kan være høyere enn 1600.18 Basert 
på intervjuer i etterkant av kampene, har 
en kilde konkludert med at opprørernes tap 
trolig var nærmere 2000 døde, men noen 
eksakte tapslister foreligger selvsagt ikke.19 
En tapsrate på ca 8 pst er ikke spesielt 
høy, gitt kampenes intensitet i de knapt 
to uker som det tok å sikre byen. Dette er 
uansett klart mindre enn det russerne har 
måttet tåle i forbindelse med sine gjentatte 
militære operasjoner mot Grosjny.

Det er her lett å se at det er forskjell 
mellom de ofte svært optimistiske ”nær 
null” tapsrater som de mest entusiastiske 
RMA-talsmenn snakket om på 1990-tallet, 
og det man senest så i Falluja. En viktig 
årsak til at så få sivile ble drept i Falluja var 
at man hadde forberedt befolkningen på 
at angrepet ville komme. De fleste hadde 
da også flyktet får hovedangrepet ble satt 
inn (trolig var det kun ca 1200 sivile inn-
byggere tilbake i byen). Tapene av sivile 
var følgelig minimale, noe som dessuten 

minimerte faren for mediekritikk basert på 
det såkalte ”collateral damage” problemet 
som alltid er der.20 

Som beskrevet ovenfor ble Falluja en 
alvorlig utfordring for amerikanerne og 
deres koalisjonspartnere. Den utløsende 
årsaken for den amerikanske inngripen var 
at fire sivile såkalte kontraktører var blitt 
skutt, brent og deretter forlatt hengende fra 
en bro. Det amerikanske forsvaret følte seg 
tydeligvis forpliktet å hevne dette, selv om 
det ikke dreide seg om soldater tilhørende 
forsvaret. Den videre utviklingen gikk 
imidlertid slett ikke som planlagt. En 
blanding av vakling og beslutningsvegring 
på amerikansk side i april 2004, ble av 
opprørerne tolket som om den militære le-
delsen for amerikanerne i Irak var svak og 
vek tilbake for egne tap, noe som bidro til 
å gi opprøret ny fart. I virkeligheten nølte 
amerikanerne siden det marineinfanteriet 
som hadde fått oppdraget, ikke hadde til-
gang på tilstrekkelig panserstøtte. Dette ble 
forsterket av at irakiske politikere ønsket å 
vise at de selv kunne ordne opp gjennom 
forhandlinger med opprørsgruppene. Sam-
let medførte dette at man ikke kom noen 
vei, selv om det er interessant å lese visse 

17  Dette er de offisielle amerikanske tall. Se http://www.usni.org/proceedings/Articles05/Pro01Keiler-2.htm. 
Tap påført i etterkant av hovedkampene økte tallet på falne til ca 70 amerikanere.

18  Patrick Cockburn in Baghdad and Kim Sengupta, “Fallujah: The homecoming and the homeless”, 11 
December 2004, Independent Digital (UK) Ltd. Tallene på falne US soldater er i denne artikkelen satt til 
ca 70, og opprørernes tap til ca 1600. De tall som står i hovedteksten er de offisielle amerikanske. Uansett 
sier tallene noe om at de som vil kjempe mot moderne utstyrte og trente vestlige soldater, må regne med 
å ta store tap ikke minst når de vestlige styrkene velger å sette inn flybombardement og panser som i Fal-
luja.  

19 West, F J: “The Fall of Fallujah,” Marine Corps Gazette, July 2005, s 55.
20  Ibid s 55.

http://www.usni.org/proceedings/Articles05/Pro01Keiler-2.htm
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”forklaringer” som ønsker å dempe at det 
hele var heller mislykket.21 Et hovedpro-
blem for amerikanerne i april 2004 hadde 
også vært å holde åpne forsyningslinjene 
til/fra området. 

I november 2004 hadde amerikanerne 
lært av tidligere feilgrep. Nå var rikelige 
mengder forsyninger kjørt frem på forhånd 
til et egenkontrollert område, og man 
brukte omtrent to måneder på å forberede 
angrepet. Siden man nå i praksis stod 
overfor en tom by, kunne man gjøre omfat-
tende bruk av både fly og artilleri, basert 
på en avansert bruk av ildkoordinering 
og ledelse av de forskjellige formene for 
luftstøtte.22 Det ble brukt massiv ildkraft 
mot opprørerne. Omlag 2000 bygninger 
ble ødelagt og ca 10 000 andre ble skadet. 
Amerikanerne og deres allierte kjørte på i 
høyt tempo, slik at opprørsstyrkene aldri 
maktet å koordinere seg skikkelig. F. J. 
West har basert på intervjuer av ca 200 
marinesoldater, skrevet en relativt detaljert 
vurdering av hva som skjedde:

The enemy was a loose conglomera-
tion of semi-independent cells of 4 to, 
say 20 fighters. They would pop up at 
odd places and had to be hunted down 
and killed, small pack by small pack. 
Overall, on any given day, about 100 
squads were searching among 39.000 

buildings. In some sections, (…terror-
ists) were lurking in 1 out of every 70 
buildings searched; in other sections, 
they were lying in wait in 1 out of 15 
houses. And they wound sneak back to 
sectors already searched. (…) 23 

En ser her at det er innsatsen til de forskjel-
lige kategorier av bakkestyrker som er de 
som klart dominerer den militære hverda-
gen i forbindelse med urban krigføring. 

Innsats med avstandsleverte våpen som 
ikke minst enkelte tilhengere av luftmakt 
har hatt stor tro på, er imidlertid ikke alltid 
den løsning som kan velges. Kampene om 
Falluja har da også fungert som en ”wake-
up call” for i det minste en del av de som 
nå arbeider med militærteoretiske spørsmål 
i USA. I urban strid utjevnes forskjellen 
mellom den teknologisk velutrustede og 
den enklere utrustede motstanderen. I 
teorien vil en opprørsbevegelse utstyrt med 
våpen fra den andre verdenskrig kunne 
holde stand mot en moderne motstander. 
Det beror bl a på at den svakere part kan 
gruppere i bygninger og blande seg med 
sivilbefolkningen, hvilket kraftig reduserer 
og sågar periodevis eliminerer fordelen 
vestlige styrker ellers har av bl a avanserte 
våpensystemer og tekniske overvåknings- 
og etterretningsmidler. Dette forsterkes 
av at den enkelte geriljasoldat normalt vil 
være først på stedet og gjennom det skaf-

21  Se bl a Skaggs, Michael D: ”Tank-Infantry Integration. Company C, 1st Tank Battalion’s participation in 
the battle of Fallujah”, Marine Corps Gazette, June 2005, s 41-43. I artikkelen fokuseres det på en lokal 
taktikktilpassning, mens forfatteren ikke sier noe om at hele operasjonen ikke lyktes med å nå målet. 

22  Ibid, s 19-20.
23 Op cit. Fotnot 19, s 55.
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fer seg gode kunnskaper om hvordan de 
lokale bygninger og gater ser ut. Denne 
lokalkunnskapen kan så benyttes i forbin-
delse med planlegging og gjennomføring 
av angrep mot utvalgte mål.

Slag som pågår i urbane strøk, har et 
spesielt trekk som en aldri kommer unna: 
Det er normalt korte stridsavstander kom-
binert med mange mindre/avgrensede rom 
som karakteriserer krigføring i bystrøk. 
Selve bebyggelsen er ofte utført i armert 
betong, og det er et utall gater, høye byg-
ninger, kabler/kabelgater, rørledninger og 
ikke minst kloakksystemet som preger 
landskapet.  Alt dette gjør det vanskelig 
å bruke våpensystemer som egentlig er 
utviklet for strid i åpent lende og over 
lengre avstander. Moderne styrker gjør 
bruk av panservernsystemer, bakke-til-
luft- og luft-til-bakke-missiler, men siden 
de vestlige styrker ”alltid” forventes å ha 
luftoverlegenhet, har interessen for luft-
vern avtatt ved internasjonale innsatser 
mot ”annenrangs militærmakter”. Lang-
trekkende missiler er normalt vanskelig 
å bruke mot mål på bakken i byer med 
høye bygninger. Selvsagt virker 1 000 el-
ler 2 000 punds styrbare flybomber der de 
treffer, men problemet er gjerne at effekten 
kan bli alt for stor – noe som slett ikke alltid 
er politisk ønskelig. Tyngre våpen er gene-
relt vanskelig å utnytte effektivt i urbane 
miljøer dersom området er fullt av sivile, 
men også fordi stridsavstandene ofte er så 
korte at beskytningen i tillegg kan være en 
fare for egne styrker. Egen tung ild som 

rammer egne styrker, har vist seg å være 
vanlig i urbane strøk – en vet ikke alltid i 
hvilket hus eller på hvilket gatekryss egne 
styrker oppholder seg til enhver tid. 

De våpensystemer som har vært stan-
dardutrustning for nesten alle opprørsbe-
vegelser de siste 15 år, er relativt enkle, 
men velprøvde våpen. I Mogadishu som 
i Grosjny og senest i Falluja, har den nå 
ca 30 år gamle russiske RPG-7 vært et 
favorittvåpen blant opprørere. RPG-7 er 
egentlig et panservernvåpen, men blir i 
praksis brukt mot alle former for kjøretøy, 
befestninger, personell i bygninger eller 
mot stillinger ute i åpent terreng.24 I So-
malia ble våpenet med suksess brukt mot 
amerikanske helikoptre. RPG-7 brukes i 
kombinasjon med automatvåpen, bombe-
kastere, miner, og (evt. fjernavfyrte) bom-
ber i forskjellige størrelser. Samlet gir dette 
opprørere en akseptabel ildkraft. De nevnte 
våpen kan kombineres med kommersielt 
tilgjengelige kommunikasjonssystemer 
som mobil- eller satellittelefoner, ”walkie-
talkier” og bærbare datamaskiner koblet 
opp mot Internett. Dette gir opprørerne en 
billig og lett tilgjengelig ”grunnutrustning” 
for å kunne starte og vedlikeholde et opp-
rør. Disse enkle men driftssikre systemer er 
nærmest perfekte for urban krigføring, og 
er da også i flittig bruk rundt om i verden 
av både terrorgrupper og de mer utviklede 
opprørsbevegelser.

Urban krigføring – en utfordring?
Mye taler for at det er behov for en vestlig 

24  Se forøvrig http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/weapon.htm
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holdningsendring til urban krigføring. 
Dersom en selv skal kunne opptre ef-
fektivt mot opprørsstyrker i denne type 
omgivelser, kan det kreve at en ser på dette 
som noe mer enn stridsteknikk. I urban 
krigføring er det mer enn ellers den men-
neskelige faktor som blir avgjørende for 
sluttresultatet. Byen påvirker svært sterkt 
hvordan stridshandlinger kan utføres – den 
skaper en egen interaksjon mellom solda-
ter, opprørsstyrker, sivile og ikke minst 
byens enorme bygningsmasse som gir et 
utall av mulige dekningsrom, lagerrom, 
hvilesteder, etc. 

Større urbane operasjoner forutsetter 
som tidligere påpekt at soldatene er dyktige 
i combined arms krigføring, og alt tyder 
på at det er nødvendig å gjøre omfattende 
bruk av egnede pansrede kjøretøy, om 
en skal kunne holde egne tap nede. Det 
er kombinasjonen av pansret infanteri, 
stridsvogner, ingeniørtropper og vanlig 
infanteri som arbeider sammen, som gir 
synergieffekter. Det pansrede infanteriet 
sammen med stridsvogner står for den 
direktevirkende ildstøtte, selv om man 
gjerne forbinder denne type enheter 
først og fremst med strid i åpent lende. 
Ingeniørstyrker står for å rydde/sprenge 
barrikader og utbedre veier (tilsvarende). 
Et logistikkapparat som virker, er en 
forutsetning for å kunne gjennomføre 

striden og holde operasjoner i gang. Bl 
a pansrede kjøretøy, diverse former for 
”brannstifterutrustning”,25 og bombekas-
tere, anses som mer nyttige våpensystemer 
enn jagerbombere og angrepshelikoptre 
i denne type krigføring. Siden opprørere 
ofte disponerer luftvernmissiler, og be-
skyter helikoptre med diverse håndholdte 
eller tyngre våpen, har både israelerne og 
russerne blitt mer forsiktige med å bruke 
angrepshelikoptre i urbane områder. Pro-
fessor Hills refererer i sin bok en israelsk 
offiser som hevdet at en stridsvogn alltid 
er det beste våpensystemet i urban krig-
føring. De kan prikkskyte et mål, og er 
vanskelige å ødelegge. Slike uttalelser vil 
alltid kunne møtes med argumenter om at 
andre våpensystemer er minst like viktige. 
Et av de systemer som mange taler varmt 
for, er transporthelikoptre og ikke minst 
angrepshelikoptre utstyrt med avanserte 
sensorer. Helikopteret fungerer så lenge det 
kan manøvrere, og er godt egnet for trop-
petransporter (f. eks. til å landsette soldater 
på toppen av høye bygninger). Helikopter-
støtte er også nyttig til raske, kortvarige 
angrep rettet mot personell på f. eks. tak, 
eller mot registrerte mindre ansamlinger 
av opprørere. Men om et helikopter må 
holde seg i et område over lengre tid, blir 
det selv raskt et sårbart mål.26

På kort sikt er det vanskelig å se at det 

25 De russiske 11 kg tunge såkalte RPO-A ”Shmel” skulderavfyrte ”flammekastere” er populære.
26  Op cit. Fotnot 7, s 78. 
 Se også Mark Bowdens bok om slaget i Mogadishu 3. og 4. oktober 1993; Bowden, Mark: Black Hawk 

Down: ”A Story of Modern War”, Atlantic Monthly Press, New York, 1999. En annan nyere bok som 
omhandler strid og opprorsbekjempning i en storby, er Anssaresses, Paul: The Battle of the Casbah. Ter-
rorism and Counter –Terrorism in Algeria 1955-1957, Enigma Books, New York, 2002.
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vil bli utviklet en ny form for dynamikk 
mellom bakke- og luftstyrker. En viktig 
forutsetning for en effektiv bruk av luft-
styrker og deres våpensystemer, er at man 
har tilgang til detaljert informasjon om 
hvor motstanderen holder til. I dag er det 
en kombinasjon av data innsamlet med 
elektroniske midler, og bl a Forward Air 
Controllers (FAC) som er de vanligste me-
toder for å gi luftstyrkene de nødvendige 
etterretninger i urbane strøk. Den moderne 
form for samvirke mellom bakkestyrker og 
luftstyrker som er utviklet i spesielt USA 
over de siste ca 20 år, fungerer bra. 

Stormaktene gjør alt i dag omfattende 
bruk av presisjonsvåpen og sensortekno-
logi, men virkningen av slik våpeninnsats 
må alltid ses opp i mot de politiske mål. Så 
langt tyder lite på at en vil se en utvikling 
som på kort eller midlere sikt vil revolu-
sjonere de metoder man nå har i forbindelse 
med flystøtte i urban krigføring. De største 
endringer de senere år har vært et resultat 
av stadig forbedrede sensorer – ikke minst 
utrustning for operasjoner i mørke. Den 
stadig mer omfattende bruk av Unman-
ned Aerial Vehicles (UAV) og tilhørende 
instrumentering, betyr nå stadig mer, ikke 
minst på etterretningssiden. Flere teoreti-
kere har da også påpekt de muligheter som 
bruken av ”smarte” missiler som tilføres 
data innhentet av UAV-er kan gi, med tanke 
på støtte til egne bakkestyrkers urbane 
operasjoner. Men selv om treffsikkerheten 
er kraftig forbedre de siste 30 år, finnes det 
begrensninger ved selv de mest avanserte 
avstandsleverte systemer. Et eksempel er 
problemet med presisjonsvåpen, når disse 

ikke leveres fra stor høyde. Det kan være 
vanskelig å unngå bl a høge bygninger som 
maskerer rakettbanen frem mot målet. Et 
annet problem er selve presisjonen. Om 
et luftbåret missil har en treffsannsann-
lighet innenfor 10 meter, gir det egentlig 
en diameter på 20 meter. En kan følgelig 
ikke utelukke at missilet da vil treffe feil 
mål. Samtidig er erfaringene fra strid i 
tettbebyggelse at man ser et klart behov 
også for indirekte ild. En viktig årsak er 
at den relativt høye beskyttelsesgrad som 
store betongbygninger gir en forsvarer. Det 
forutsetter at man har tilgang på artilleri 
som skyter indirekte, dvs. at granatene slår 
ned på hustak og penetrerer videre ned i 
bygningen før de eksploderer. Bombekas-
tere med lave kaliber, typisk 81 mm, har 
normalt ikke den ildkraft som behøves for 
å bekjempe sterke bygningskonstruksjoner 
oppført i armert betong. Selvdrevet artilleri 
og stridsvogner tar seg av rettet, direktevir-
kende ild mot bygninger, slik at man blir 
i stand til å skyte inn i bygninger hvor det 
avgis ild mot egne styrker – for eksempel 
mot et vindu i 4 etasje. Uten denne form 
for direkte og indirekte ildstøtte, blir egne 
infanteritap ofte høye.

Et poeng som ytterligere bør fremheves 
er at krigføring i urbane strøk ofte vil 
foregå på korte avstander, gjerne som 
nærstrid. Slik sett har denne mange lik-
heter med tidligere tiders svært fysiske 
krigføringsformer. Det gjør krigføringen 
både fysisk og psykologisk intens for delta-
gerne. Vestlige styrker har nå opplevd dette 
bl a i Afghanistan og Irak. Krigføring som 
den en så under Golfkrigen i 1991, har en 
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annen karakter, selv om det er hardt nok for 
deltagere å delta også i slike operasjoner. 
Inntrykket en sitter igjen med er likevel at 
urban krigføring kanskje er den vanske-
ligste formen for krigføring, ikke minst 
fordi det inngår mye nærstrid i denne type 
strid. Hills var trolig en av de første som 
konkret kommenterte de store utfordringer 
som amerikanerne ville møte i Irak, da hun 
høsten 2003 skrev (d v s før en omfattende 
geriljakrigføring hadde brutt ut):

(…) the West will still have to face the 
fact that operations in cities are at best 
manpower intensive and at worst brutal, 
regardless of the promotion of liberal 
values or humanitarian war, or, indeed, 
the sophistication of the technologies 
available. And urban war remains the 
prototypical war, with street fighting 
continuing at a state that would be re-
cognisable by the great-grandfathers of 
today’s  soldiers. Effective urbane war 
depends on combined-arms teams, but 
infantry remains the critical element, 
and the pre-modern nature of close 
combat ensures that future infantry 
capabilities will remain based (…) on 
the philosophy that ‘What I find, I can 
Kill’. 27

Hvordan bekjemper man en godt ledet og 
organisert opprørsbevegelse i forbindelse 
med langvarig, urban krigføring? Her har 
trolig vestlige styrker et krevende utvik-
lingsarbeide foran seg. Ikke minst fortset-

telseskrigen i Irak fra sensommeren 2003 
tyder på det. Kanskje er Hills viktigste 
teoretiske bidrag at hun påviser at Vesten 
nå må forsøke å etablere et mer effektivt 
sett å analysere hva som vil kreves i for-
bindelse med urban krigføring. Skal en 
kunne håpe på en rask fremgang på dette 
området, vil det forutsette samarbeide på 
tvers av tradisjonelle faggrenser. Skal en 
komme videre krever det at en kombinerer 
militærhistorie, sikkerhetsstudier, militær-
teori, studier av antropologisk karakter og 
studier av katastrofer, med mer tradisjo-
nelle militære studier som taktikkutvikling, 
doktrineutvikling og utvikling av nye 
operative konsepter. Kanskje er dette det 
egentlige såkalte paradigmeskiftet man nå 
står overfor. Når en skal deployere militære 
styrker for å bekjempe en geriljabevegelse 
eller terroristgrupper som har tilhold i 
større byer, vil det kreve en annen tenking 
enn den som vestlige styrker tradisjonelt 
har foretrukket – strid der man vil unngå 
å ”rote seg inn” i store byer. 

Dersom en må kjempe om store tettbe-
bygde områder, må man kunne planlegge 
og utføre kompliserte fremrykninger i ur-
bane strøk, og kunne lede og gjennomføre 
sikringsoperasjoner mot for eksempel vik-
tige gater, høye bygninger og tilsvarende 
strategisk viktige kapasiteter i storbyen. 
Skal en lykkes forutsetter det at man hur-
tig skal kunne rykke frem og besette de 
ønskede objekter, samtidig som en på en 
fleksibel måte må kunne nedkjempe den 
motstand som finner sted. Det forutsettes 

27  Op cit. Fotnot 7, s 243.
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da at den militære organisasjonen er trenet 
for raskt å kunne tolke nye situasjoner og 
endre oppdrag. Det vil også kreves at en 
er fleksibelt organisert, og at en dispone-
rer sikre og godt fungerende kommuni-
kasjonssystemer. Stridsformen forutsetter 
til en viss grad at egne styrker opptrer etter 
samme prinsipp som opprørerne: Det vil 
si i små mobile grupper med gode kom-
munikasjoner seg imellom.

Skal en ha fremgang i forbindelse med 
urban krigføring, må tekniske ferdighe-
ter og taktisk innsikt blir samordnet i en 
overordnet plan. Det vil kreves at en har 
evne til å utvikle operative og strategiske 
planer, slik at hele organisasjonen arbeider 
for å løse de operative/strategiske mål. 
Virkelige storbyer med kanskje millioner 
av mennesker lever på mange måter sitt 
eget liv, og et par tusen soldater drukner 
raskt i ”betongjungelen”. En må derfor 
ha klart for seg hva som skal prioriteres, 
og hva man ikke har kapasitet til å gjøre 
noe med.

Skal man kunne møte utfordringene som 
man forbinder med urbane operasjoner, 
og spesielt om det bryter ut krigshand-
linger i en storby, kommer man ikke langt 
med kun et ”stridsteknikkperspektiv” på 
utfordringene. Skal en kunne møte de 
utfordringer som langvarige kamphand-
linger i et storbymiljø vil kreve, må man 
utvikle en operativ-strategisk tilnærming 
til problemet. En ting er å utvikle teori om 
dette, men det må også øves om man skal 
få til det kompliserte samvirket mellom 
de forskjellige troppeslag og spesialister, 
inklusive sivile samarbeidspartnere, som 

en militær fremgang forutsetter. Et poten-
sielt stort problem ved urban krigføring er 
”blue-on-blue” – man skyter på hverandre 
fordi stridskoordineringen er for dårlig, el-
ler at den bryter sammen av enten tekniske 
eller lederskapsmessige årsaker. 

Krigføring i urbane områder 
– hvilke erfaringer fremheves?
Som tidligere påpekt kan de gjentatte kam-
pene om Grosjny ses på som en forsmak 
på en form for krigføring som vil bli mer 
vanlig i fremtiden. Vinteren 1995 måtte 
russerne sette inn ca 50 000 mann,700 
pansrede kjøretøy og store mengder artil-
leri for å ta kontroll over byen som den 
gang hadde nærmere 500 000 innbyggere. 
For russerne som hadde etablerte de teo-
retiske begreper og problemstillinger som 
inngår i RMA-begrepet alt på 1970-tallet, 
viste det seg å være ren ønsketenkning at 
man kunne ta tilbake kontrollen over en 
storby ved hjelp av ”kirurgiske angrep” 
utført i høyt tempo, en terminologi som 
man også i Vesten har brukt flittig etter 
Golfkrigen i 1991. Urban krigføring der 
en står overfor en motivert og akseptabelt 
utrustet opprørstyrke, tar normalt preg av 
intense infanteridominerte strider. Grunn-
leggende utrustning som gir nødvendig 
ildkraft er foruten maskingevær og auto-
matgevær, bl a artilleri, stridsvogner med 
sprenggranater, bærbare panservernvåpen 
og flammekastere. For de som forsvarer 
seg er forskjellige former for miner og 
minefeller viktige våpen. For den part som 
i tillegg har flystøtte, kommer clusterbom-
ber, Fuel Air Explosives (FAE), og styrbare 
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bomber til hjelp. Hver gang russerne har 
gått inn i Grosjny, møtte de et større an-
tall skarpskyttere og mobile grupper som 
kjempet med automatvåpen og RPG. Når 
russerne rykket frem gjennom gater som på 
forhånd gjerne var skutt i stykker av deres 
eget artilleri eller flybomber, brukte man 
selvdrevet artilleri og stridsvogner til å 
prikkskyte mot bygninger som det ble skutt 
fra, eller som man antok var tilholdssteder 
for en geriljagruppe. Pansrede styrker var 
slik sett en avgjørende del av deres krig-
føring. I følge Hills er slik taktikk også 
brukt i andre urbane kamper: 

Armour will probably continue to play 
a significant role in the coming years, 
especially when special assault teams are 
used; it can successfully breach concrete 
and steel structures for infantry when 
forming part of a combined arms team. 
Indeed, it was a key technology in Iraq 
(and Jenin) because it provided protec-
tion and survivability against sniper and 
machine-gun fire.28

Men bruk av panser i tettbebyggelse kre-
ver at man kan samarbeide med andre 
troppeslag. 29 Først og fremst samarbeider 
panser med infanteri og ingeniører, og det 
er en forutsetning at man kan få artilleri- 
og bombekasterstøtte på kort varsel. Dette 
var en lærepenge som russiske styrker fikk 
under det første angrepet mot Grosjny 

i nyttårshelgen 1994. Panserkolonner 
nesten uten infanteristøtte, fikk slippe inn 
til sentrum av byen før de ble angrepet 
av tsjetsjenske styrker. Nesten 70 prosent 
av stridskjøretøyene ble ødelagt i løpet 
av dager.30 Russerne la da også om sin 
taktikk før den andre Tsjetsjenia-krigen i 
1999/2000, og man gjeninnførte bruken 
av kombinerte taktiske operasjoner der 
stridsgrupper bestående av panser, avlastet 
infanteri og ingeniørsoldater med rydde- 
og sprengeutrustning, ble kjernen i den 
justerte taktikken. Både under den første 
og andre krigen ble massivt bombarde-
ment av byen før angrep et viktig element. 
Tilsvarende israelske operasjoner i mot de 
palestinske byene Jenin og Ramallah, har 
medført at også israelerne måtte gjennom-
føre taktikktilpasninger. Ikke minst et nært 
samarbeide mellom stridsvogner, tunge 
ingeniørmaskiner (de såkalte D-9 pansrede 
bulldosere) og infanteri, har blitt utviklet 
for å kunne bekjempe godt motiverte men 
lett utstyrte palestinske grupper. 

På mange måter er urban krigføring noe 
som bryter med de vanlige moderne vest-
lige forestillinger om hva krigføring er og 
bør være. Som påvist tidligere ender dette 
ofte opp med strid på kort hold, og det blir 
lett store sivile tap og ødeleggelser. Slik 
sett vil denne form for krigføring også bli 
en utfordring for hvordan man på politisk 

28  Op cit. Fotnot 7, s 160.
29 Komarow, Steven: “Tanks adapted for urban fights they once avoided”, USA Today, 30. mars 2005.
30 For den første krigen i Tsjetsjenia se bl a http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/battle.htm , http://

fmso.leavenworth.army.mil/documents/chechpt3.htm,  Den andre krigen i Tsjetsjenia omtales i: http://fmso.
leavenworth.army.mil/documents/grozny2000/grozny2000.htm

http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/battle.htm
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hold og i medier tenker og skriver omkring 
krigføring. Det hele vil rett og slett bli 
blodig – langt fra ”idealet” som de mest 
ivrige talsmenn for satsingen på luftbårne 
presisjonsvåpen argumenterte for på 1990-
tallet. De vanlige liberale forestillinger 
om hva som er akseptabelt i strid, vil bli 
utfordret. Er det for eksempel moralsk ak-
septabelt å engasjere seg i krigføring som 
garantert vil medføre tap av sivile, trolig 
i store mengder? Både russerne i Grosjny 
(1999) og amerikanerne i Falluja klarte å 
skremme eller overtale store deler av sivil-
befolkningen til å flykte før hovedangrepet 
startet. Ikke minst for amerikanerne er det 
viktig at det ikke blir store sivile tap, noe 
som vil bli vektlagt i propagandaen av 
opprørerne, og også i vestlige media. Det 
er en vanlig oppfatning at store tap i andre 
omgang vil få konsekvenser for oppslut-
ningen om krigen i hjemmeopinionen. I 
tillegg til at mange ikkestridende sivile 
trolig vil bli drept eller såret, vil store de-
ler av infrastrukturen bli ødelagt, med de 
sosiale konsekvenser som det raskt får i en 
storby at strøm, vann, søppelinnsamling og 
kloakk ikke vil fungere. 

Deltagelse i urban krigføring krever 
nytenking
Nytenking innen urban krigføring ser ut 

til å bli vanskelig siden det i dag knapt 
kan sies å eksisterer en militærstrategisk 
tenking omkring denne type utfordringer, 
og selv den militærteoretiske og dok-
trinære status på dette området er heller 
rudimentær. Det er slik sett et klart behov 
for å starte ny forskning og teoriutvikling 
for å kunne møte de kommende strider 
som kontrollen med store byer trolig vil 
kreve. 

Pr i dag er det stort sett manualer/bøker 
utarbeidet av opprørsbevegelser som tar 
opp utfordringene med å skulle ta over 
kontrollen i store byer. Det eksisterer også 
et antall bøker skrevet av opprørsbekjem-
pere og deres kritikere som tar opp temaet, 
men de beskriver vanligvis med få unntak 
kriger fra 1950- og 1960-tallet.31 Det er her 
nødvendig å ta hensyn til at det som var 
akseptable stridsmetoder på 1960-tallet, 
kanskje ikke er det på samme måte i dag. 
I denne sammenheng kan det trolig være 
en del å lære av hva som skjedde i Falluja, 
ikke minst som en følge av at flere sentrale 
ledere nå ser ut til å skrive og publisere 
om hva som skjedde. Men ennå vil det 
kanskje ta et år før mer ambisiøse og ana-
lytiske arbeider vil foreligge som artikler 
og bøker. Man så det samme i etterkant av 
Golfkrigen i 1991. De godt dokumenterte 
og mer analytiske bøker kom i salg fra 

31  Aussaresses, Paul: The Battle of the Casbah. Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria, 1955-1957, 
Enigma Books, New York 2002; Feraoun, Mouloud: Journal 1955-1962: Reflections on the French-Alge-
rian War, University of Nebraska Press, Bison Books, Lincoln, Nebraska 1962/2000; Thompson, Leroy:  
The Counter-Insurgency Manual, Greenhill Books, London 2002; Sluka, Jeffrey A, red: Death Squad. 
The Anthropology of State Terror, University of Pennsylvania Press/PENN, Philadelphia 2000; United 
States Marine Corps, with an introduction by Schaffer, Ronald: Small Wars Manual, Sunflower University 
Press, faksimiletrykk av nedgradert versjon Manhattan, Kansas 1972, original fra 1940; Ullman, Harlan K: 
Finishing Business. 10 Steps to Defeat Global Terror, Foreword by Newt Gingrich, Afterword by Wesley 
Clark,  Naval Institute Press, Annapolis, MD 2004.
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1993, og stadig gis det ut nye arbeider om 
denne krigen.

Av nyere teorier er det trolig U.S. Marine 
Corps mer doktrinepregede arbeider fra 
sent på 1990-tallet under general Charles 
C. Krulak, som bør fremholdes som vik-
tige bidrag. Krulak beskrev sine teorier 
som ”three block war”, d v s at han så det 
slik at man samtidig måtte være beredt til 
å kjempe tre forskjellige former for krig, 
bare med noen kvartalers mellomrom. 
Også deler av de teorier som den ame-
rikanske militærteoretikeren William S. 
Lind og hans tilhengere nå propaganderer 
for, kan få betydning.32 Linds begrep er 
”fjerdegenerasjons krigføring”,33 og disse 
tankene har flere likheter med det Krulak 
står for. Problemet har så langt vært at 
”three block war” primært har hatt et 
taktisk perspektiv, men med visse tanker 
innarbeidet omkring hvilke konsekvenser 
dette burde få for operasjonskunsten. Skal 
dette kunne brukes som grunnlag for å føre 
langvarige felttog i urbane strøk, vil det 
kreves at tankene/teoriene innarbeides i en 

overordnet politisk fundert strategi. 
Det sentrale poenget her er at selv om 

en utvikler en fungerende stridsteknikk 
og taktikk som kan brukes i urbane ope-
rasjoner, er det i seg selv ikke nok til at 
man oppnår fremgang på det operative 
og militærstrategiske nivå. Om en ser på 
den britiske erfaringen, tok det ca 30 år 
før man kom frem til noe som kan bli en 
fredlig løsning i Nord-Irland. Russerne 
erobret i begynnelsen av 2000 Grosjny, 
men konflikten er på ingen måte avsluttet. 
Israelerne har de senere år gjennomført 
flere militært effektive operasjoner i Gaza 
og på Vestbredden, men har ikke kommet 
nærmere en løsning på den ”evigvarende” 
konflikten med palestinerne. Amerikanerne 
har heller ingen løsning på det kompliserte 
irakiske opprøret i de Sunni-dominerte 
områdene i Irak.

Uten at en utvikler en overordnet ny 
strategisk tenkning der man forutsetter at 
man i fremtiden vil stå overfor langvarige 
opprør med utgangspunkt i urbane områ-
der, er det vanskelig å se at man vil kunne 

32  Lind, William S: “Modern War Symposium, Part I + II“, Military.com., 2005-08-3 och 10.
33  Hva kan såkalt ”Fjerdegenerasjons krigföring ” være? Noen momenter som normalt fremmes i debatten 

er: Denne krigføringen kan vare statsløs, d v s at motstanderen er en ikke-statlig gruppe/organisasjon, men 
utgangspunktet kan også være en stat som gjør bruk av ukonvensjonelle midler og der en velger å operere 
på andre staters område. En kan her utnytte både religion og ideologi for å påvirke motstanderen.

 Eksempler på dette er:
 WTC/Pentagon 11. september 2001, anthrax angrep, utviklingen på 1990-tallet i det tidligere Jugoslavia 

og US/UK vs Irak på 1990-tallet.
 Hvorfor kan dette vare en farlig utvikling?
 De fleste staters styrker, inklusive de amerikanske, er pr i dag utviklet med tanke på å møte andre staters 

tilsvarende konvensjonelle styrker. I fjerdegenerasjonskrigføring må en kunne møte alt fra internasjonale 
kriminelle organisasjoner, terrororganisasjoner og såkalte ”bandittstater”, og disse kan være motiverte av 
alt fra religiøs fanatisme till pengegrådighet. Denne type styrker/organisasjoner kan angripe en selv når 
som helst, og nesten hvor som helst og det vil ofte være vanskelig å se /forstå deres motiver.
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få militær og politisk fremgang i denne 
typen krigføring. Alice Hills påstår at Ves-
ten her står overfor et langvarig og knapt 
løsbart problem, dersom en ikke forsøker å 
utvikle ny tenking og praksis i forbindelse 
med urban krigføring. Hun skriver:

For just as the Cold War placed security 
studies at the centre of the intellectual and 
political challenges confronting the West, 
so urbanisation may result in urban opera-
tions shaping many of the critical security 
issues of the twenty-first century. The 
West’s ability to address these challenges 
effectively will depend to a large extent 
on the skill with which it understands the 
phenomenon of military operations within 
the broader context of security. 34

Mye taler for at Hills får rett her. Om dette 
blir den nye trenden, vil de vestlige forsvar 
stå overfor store utfordringer i årene som 
kommer. Hvordan skal man håndtere kon-
flikter som tar sitt utgangspunkt i urbane 
områder? Erfaringene fra steder som Mo-
gadishu, Falluja og Grosjny er at det kan 
bli kostbare oppgjør når man står overfor 
en militært underlegen, men likevel godt 
motivert motstander. Om en ser på hva man 
skriver om i dagens militære debatt, er det 
heller lite å lese om de utfordringer som ur-
ban krigføring bringer. Det virker som om 
offiserer som skriver om militære forhold 
og forskere som arbeider med militære 
spørsmål, ennå ikke har sett behovet for 
en oppdatert tenking om urban krigføring. 

Tydeligvis er de enorme strider i storbyer 
som Stalingrad, Leningrad og Berlin under 
andre verdenskrig og senere om Hué i Viet-
nam, noe som kun har historisk interesse. 
Det som dominerte den militære debatten 
fra tidlig på 1990-tallet og frem til høsten 
2001, var forskning som ofte var svært 
teknologisk fokusert. Stikkordene var som 
tidligere nevnt RMA, Network-Centric 
Warfare (NCW) og nå senest Effects-Ba-
sed Operations (EBO).35 Typisk for denne 
tenking er at den gjerne kretser rundt kom-
mando- og kontrollfunksjoner, nye missiler 
og styrte våpensystemer generelt, luftmakt 
og moderne innhentingssystemer på etter-
retningssiden med tanke på ”targeting”. Få 
av disse skribentene har ofret mange tanker 
på ”de nye Stalingrad” som kan komme i 
fremtiden – ikke minst i millionbyer i den 
tredje verden. 

Det er derfor vanskelig å se at det ek-
sisterer noen form for sammenhengende 
teori for det operative og militærstrategiske 
nivå som dekker urban krigføring på en 
tilfredsstillende måte. Systematiske studier 
av hvilke militære utfordringer den raske 
utviklingen av millionbyer med alle sine 
potensielle konflikter kan innebære, er i 
enda mindre grad gjenstand for militære 
studier. Derimot har flere land utviklet ny 
stridsteknikk og våpensystemer egnet til 
strid i tettbygde strøk. Blant annet er det 
gjort studier omkring bruk av diverse typer 
såkalte ”ikkedødelige våpen” med tanke på 
opprørsbekjempning i tettbebyggelse. Det 

34  Op cit. Fotnot 7, s 260.
35  Op cit. Fotnot 8, se RMA, s 43-54 og NCW, s 59-66.
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er også tilgjengelig taktiske reglementer 
fra mange land om strid i tettbygde strøk. 
Denne type utfordringer kan man også 
lese om i flere av de militære tidsskrifter 
som primært har fokus på det som skjer på 
taktisk nivå. Det er nå et klart behov for at 
de som skal studere den sikkertsmessige 
utvikling og de som skal stå for operativ 
planlegging, tar opp disse problemstil-
linger. 

Utvikling av teori og doktriner for 
bekjempelse av opprør og terrorisme i 
bystrøk vil kreve ny forskning, der man 
ikke bare ser på de stridstekniske og 
taktiske utfordringer. Urbane områder, 
og spesielt millionbyer, er svært kompli-
serte stridsområder som består av et større 
antall ulike sosiale, etniske og religiøse 
grupper. Det er vanskelig selv med kunn-
skaper og innsikt å få nødvendig oversikt, 
når man må gripe inn i en spirende eller 
pågående konflikt. Det vil alltid kreves 
såkalt geopolitisk innsikt. Trolig vil det 
være nødvendig å trekke inn spesialister 
på forskningsområder som tradisjonelt 
ikke har vært involverte i sikkerhetspoli-
tikk eller forsvarsstudier. De spesialiteter 
som kan være aktuelle å involvere, er for 
eksempel antropologi, politikunnskaper, 
katastrofehåndtering, sosiologi, geografi 
inklusive befolkningsekspertise, arkitek-
tur, samt innsikt i hvordan man konstruerer 
de store infrastrukturer som kraftforsyning, 
veinett og kloakksystem. De militære og 
de som skal opprettholde av lov og orden, 
har her mange felles interesser. Og det vil 
derfor alltid være behov for å kombinere 
den militære kunnskapen med det mer 

politimessige arbeidet, om en skal kunne 
lykkes på en politisk akseptabel måte å 
erobre og beholde kontrollen i tettbebygde 
områder. Det var nettopp dette som ame-
rikanerne mislyktes med i Irak våren og 
sommeren 2003, og som gjorde det mulig 
for i utgangspunktet splittede og ukoordi-
nerte opprørsgrupper å videreutvikle seg 
til et i dag godt fungerende opprør. 

De som skal lede og planlegge operasjo-
ner der det er sannsynlig at det utvikles 
motstandsgrupper, bør fra første stund 
sørge for å ha med den nødvendig eks-
pertise på hele bredden av fagområder i 
planleggingsarbeidet. Man må rett og slett 
ha tilgang til ekspertise som kan sikre at 
en har tilstrekkelig kunnskap om den men-
neskelige geografi som gjelder i et aktuelt 
område. Tilsvarende må man ha innsikt i 
den tekniske infrastruktur for det aktuelle 
sted. Denne type innsikt er en grunnleg-
gende forutsetninger for den planleggingen 
som må gjennomføres. Det er også viktig 
å ha studert hva som har skjedd før, under 
og etter at det har vært tilsvarende an-
grepsoperasjoner mot større byer. Hvordan 
man har ryddet opp i store urbane områder 
etter naturkatastrofer, kan man også lære 
mye av. Det blir helt nødvendig å sette i 
stand viktige deler av ødelagt infrastruktur 
etter at byen er erobret. Lykkes man ikke 
med det, slik som i Irak, vil den som har 
okkupasjonsansvaret trolig selv miste ini-
tiativet til potensielle opprørere. Det man i 
praksis ser er en kamp om folkeviljen. som 
tidligere påpekt i en britisk studie er det 
etter en invasjon/intervensjon, er det vik-
tig å demonstrere handlekraft, ikke minst 
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de første ca 100 dager. Da er innbyggere 
i det erobrede området svært usikre på 
fremtiden og kan lettere påvirkes til å sym-
patisere med de fredsopprettende styrker 
eller okkupasjonsmakten. På mange måter 
er det trolig slik at alt man har planlagt og 
får til å fungere de første 100 dager, vil 
bety mer for sluttresultatet og egen evne 
til å kontrollere området, enn det meste en 
gjør senere. En skal planlegge med tanke 
på å utnytte det kaos som krig uansett vil 
medføre, til egen fordel. Den som viser 
at egne styrker kan og vil kontrollere ut-
viklingen, er den som får respekt og også 
trolig over tid den folkelige støtte. 

Det sier seg nærmest selv at det her må 
være et tverrfaglig samarbeide mellom de 
militære styrker og de forskjellige sivile 
støttefunksjoner som er omtalt ovenfor. 
Det normale vil være at de militære har 
hovedansvaret, men de sivile funksjoner 
som tradisjonelt leder og kontrollerer hva 
som pågår i en by, bør så raskt som mulig 
overta sine tradisjonelle gjøremål. Kun de 
funksjoner eller grupper som man ikke 
kan forvente vil samarbeide forstår fortsatt 
ikke hvem du mener, skal fjernes eller i 
det minste forhindres i å få noen fremtidig 
innflytelse i det aktuelle konfliktområdet. 
Hvis man tar over en by, tar man også over 
ansvaret for stedets innbyggere. 

Avslutning
I denne artikkelen er det den sikkerhets-
messige utfordringen fra opprør og om-
fattende terrorisme som er temaet. Vekten 
er lagt på de utfordringer som vestlige 
styrker kan møte, hvis de deltar i strider 

i urbanisert bebyggelse i den andre og 
tredje verden. 

Skal vestlige styrker intervenere i en 
intern konflikt, vil det normalt skje et-
ter at minst en av partene ber om hjelp 
utenfra. Vestlige styrker har tidligere blitt 
engasjerte i operasjoner i andre deler av 
verden i roller som bl a fredsbevarende 
styrker, fredsopprettende styrker eller 
som okkupasjonsmakt. Engasjementer 
utenfor USA/Europa krever god kulturell 
forståelse og inngående kunnskap om de 
områder man settes inn i. Et annet viktig 
poeng er at det ikke vil være den vestlige 
sivilbefolkningen som vil lide under denne 
type krigføring, men befolkningen i det 
aktuelle land/område der vestlige styrker 
blir satt inn. 

Ingen konflikter er like – heller ikke de 
som vil pågå i urbane områder. Det er vik-
tig å klarlegge forutsetningene før en selv 
setter inn styrker. Momenter som bruker å 
gå igjen når man forsøker å skaffe seg en 
oversikt over situasjonen kan være:

Skyldes konflikten en kamp mellom 
lokale motstandsstyrker og en inter-
vensjonsstyrke? 
Er konflikten et opprør rettet mot en 
motstander som blir sett på som en    
erobrer/okkupant av lokalbefolkning-
en, som i Grosjny 1995, 1999-2000 og 
i Baghdad 2003? 
Det er alltid viktig å klarlegge hva 
konflikten har som sitt utgangspunkt. 
Er det primært er et oppgjør mellom 
etniske eller religiøse grupper? Hvilke 
andre lokale forhold spiller inn av 

•

•

•
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sosial, økonomisk eller maktpolitisk 
karakter? 
Er det geriljaen/opprørerne som selv 
er på offensiven? Ønsker opprørerne 
å skaffe seg lokal kontroll, eller har 
opprørsbevegelsen ambisjoner om å 
overta makten i landet fra et sittende 
regime?
Dreier det hele seg om (statlig) 
opprørsbekjempelse i byer hvor et 
sittende opprørsregime allerede har 
tatt makten? Er noe mindre enn en 
total nedkjempning av opprøret en 
aktuell problemstilling for de statlige 
myndigheter?

Når man planlegger en militær aksjon gjør 
man samtidig taktiske og militærstrate-
giske forberedelser. En viktig forutsetning 
er at de vestlige militære styrker vil komme 
inn som et fremmedelement i et annet land. 
Normalt vil slike intervensjoner skje etter 
at for eksempel FN, NATO, EU eller en 
annen form for politisk koalisjon, har gitt 
sitt samtykke. En vanlig målsetning har 
vært å forhindre at en stat går i oppløsning 
pga. en borgerkrigssituasjon og omfattende 
geriljaaktivitet. Intervensjonen kan komme 
etter en formell invitasjon fra et sittende 
regime, eller det kan være resultatet av 
en såkalt ”humanitær intervensjon” som 
man har sett flere av de siste 15 år. Forut-
setningen kan også være at en stormakt 
rett og slett rykker inn for å eliminere et 
for den uakseptabelt regime, uten noen 
sterk støtte i FN eller den internasjonale 
opinionen. Dette var situasjonen for den 
USA-ledede koalisjonen i Irak våren 2003. 

•

•

Både amerikanske og russiske styrker har 
gjennomført fremgangsrike erobringer av 
byer de senere år, men har i andre omgang 
fått store problemer med opprørere i de 
storbyene som er erobret. 

Det er også normalt stor forskjell når 
det gjelder hvordan de aktuelle konflikter 
utvikler seg. Kampene i Irak har først og 
fremst vært konsentrert om byer/tettbebyg-
gelse, fordi opprørerne egentlig ikke har 
noe annet alternativ enn å utnytte denne 
type områder.  I det sentrale Irak finnes  for 
eksempel ingen fjell- eller jungelområder 
som opprørere kan skjule seg i. Byene 
blir dermed både deres kamuflasje og 
baseområde.

Om en forsøker å se fremover, tyder 
mye på at vestlige styrker vil bli involvert 
i konflikter som tar sitt utgangspunkt i 
opprør i urbane områder i den andre eller 
tredje verden. Som en følge av dette bør 
man også forberede seg på å kunne delta 
i denne type konflikter. Deltakelse i desse 
type konflikter vil fremstå som flerdimens-
jonale operasjoner rettet mot motstandere 
som kommer til å utnytte kompliserte ur-
bane strukturer til egen fordel. Dersom 
det er intervensjoner i den tredje verden 
en snakker om, vil storbyen være et hel-
ler komplisert og lite oversiktig område å 
operere i. Store deler av slike byer består av 
improviserte mindre hus eller skur, gjerne 
uten noen organisert tilgang til vann, strøm 
og kloakk. Oppdaterte karter finnes knapt. 
Man må greie seg med lokale og gjerne 
improviserte løsninger. 

Med de humanistiske holdninger som 
dominerer i de fleste vestlige land, er det 
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lite sannsynlig at en vil gjøre bruk av 
omfattende flybombing eller andre former 
for maksimal voldsbruk rettet mot den si-
vilbefolkningen som bor i et område – og 
som indirekte ofte vil fungere som et skjold 
for opprørerne. Fordi det er uakseptabelt 
å bruke de mest dramatiske løsninger,vil 
de militære måtte akseptere å operere etter 
strenge ROE. Man vil også ofte få klare 
restriktioner på våpenbruk – for eksempel 
at en selv kun bruker egne våpensystemer 
hvis man selv blir beskutt. Den militære 
strategi man da vil måtte benytte vil trolig 
måtte bygge på strategisk tilbakeholdenhet 
kombinert med raske taktiske operasjoner 
ved behov. Dette er vanskelige krav og 
forholde seg til når en selv hele tiden 
kan bli, og trolig vil bli, utsatt for angrep 
fra diverse motstandsgrupper. Det vil da 
kreves både et kaldt hode og god disiplin, 
om man skal unngå for mye uønsket bruk 
av vold mot de forskjellige opprørske be-
folkningsgrupper som vil være en del av 
storbyens mangfold.

Dersom kartet ikke stemmer overens 
med terrenget, er det som kjent kartet 
som må endres. De siste ca femten år har 
vestlige militære doktriner vært gjennom 
flere omfattende omskrivinger. Etter at 
Sovjetunionen kollapset, har vestlige styr-
ker stadig måttet fungere som ”verdens-
politi”, og såkalte humanitær intervensjon 
er ikke lengre noe som er forbeholdt FN. 
De største ”kartendringene” kom etter 
terroraksjonene den 11. september 2001, 
men fire år senere ser vi igjen klare be-
hov for en ny militær doktrine. I løpet av 
disse fire årene har vi sett at teknologisk 

overlegenhet ikke er nok dersom man skal 
bekjempe terroristorganisasjoner eller så-
kalte ”røverstater”. Man trenger styrker på 
bakken om man skal kunne kontrollere en 
befolkning, og det er i byene at man finner 
den høyeste konsentrasjonen av innbyg-
gere. Urban krigføring er en vanskelig og 
risikofylt krigskunst, men dersom man 
ønsker å kontrollere et lands befolkning, 
er det ofte ingen vei utenom. Kampene 
om Falluja i november 2004 viser at den 
amerikanske militære ledelsen har innsett 
dette. Sånn sett kan Falluja betraktes som 
en klar ”kartendring” for fremtidens mi-
litære doktrine.  

Som påvist tidligere er forskning om-
kring urbane operasjoner ennå lite syste-
matisert. Det er slik jeg ser det utilstrek-
kelig å nøye seg med å utvikle stridsdriller 
og taktikk for de små enheters strid. En evt 
deltagelse i forbindelse med fremtidige 
forsøk på å slå ned opprør eller omfattende 
terroristvirksomhet i en storby, forutsetter 
at man behersker både å planlegge og gjen-
nomføre omfattende urbane operasjoner. 

En ser ofte i militær litteratur at man 
foretrekker å ha et 3:1 overtak i militære 
styrker, dersom en selv skal gjennomføre 
offensive operasjoner. I forbindelse med 
strid i tettbebyggelse anbefales det ofte at 
man har et 6:1 overtak. En viktig årsak til 
dette er at det vil kreves flere soldater for å 
kunne gjennomføre langvarige operasjoner 
i urbane områder enn i åpent lende. Minst 
to faktorer teller her inn. Den første er 
at bymiljøet er fullt av muligheter for en 
forsvarer – det er et utall mulige gjemmes-
teder som må kontrolleres og evt. ryddes 
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for motstandere. Den andre faktoren er at 
denne type strid er svært fysisk krevende. 
Det er nødvendig å løpe i stort tempo, 
klatre murer, rydde rom etter rom, storme 
opp etasje for etasje i høghus, balansere på 
tak, etc. Det er også store behov for ammu-
nisjon og håndgranater – utrustning som 
soldatene må bære med seg hele tiden.

Ettersom styrker fra selv mindre vestlige 
land stadig er involvert i operasjoner i den 
tredje verden, er det stadig viktigere at 
disse kan operere effektivt i storbyer med 
flere millioner mennesker. Dette vil kreve 

litt andre kunnskaper, kompetanser og 
prioriteringer enn forsvaret trengte under 
den kalde krigen. Ikke minst vil trolig ur-
bane operasjoner medføre nye utfordringer 
på det operative og militærstrategiske nivå, 
da dette vil være konflikter av en annen 
karakter enn de man forberedte seg på her 
i Europa i perioden fra ca 1949 til 1991. 

Trolig har et fremtidsrettet forsvar ikke 
noe annet valg enn å forberede og iverk-
sette utvikling av militære styrker med 
tanke på å kunne møte de utfordringer som 
her er presentert.

In the 21th century urban military opera-
tions are likely to increase in importance 
and numbers. Today, about half of the 
world’s population lives in urban areas, and 
by 2015 the global population is expected 
to pass 7 billion. Almost all of this demo-
graphic growth will be in the big cities of 
the developing world. 

Given these new realities, there is con-
siderable likelihood that war/conflict in 
cities will become the new “standard war” 
in the future.

The battles of Falluja in Iraq and Grozny 
in Russia/Chechnya have little to do with 
the fashionable military theories – develo-
ped in the 1990s – of almost casualty-free 

warfare performed by stand-off strikes 
and air power. The battles can be seen 
as a reminder that the confined and very 
complicated fighting in built-up areas of 
(big) cities, reduces the theoretical effects 
of especially air power. 

A new form of land/air military dynamic 
based on precision weapons and advanced 
sensor and communication technology for 
urban operations, is unlikely to emerge in 
the foreseeable future. Fighting in cities 
against insurgents will remain a warfare 
that is often “pre-modern” in its psycho-
logical and physical intensity. Because 
of this there is an urgent need to place 
modern urban military operations in a 

Summary

War in Cities – A  Challenge for Western Military Forces
by Professor Nils Marius Rekkedal
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well researched analytical context, and 
to use modern interdisciplinary research 
including military theory, military his-
tory, development and disaster studies to 
develop new doctrines and operational 
concepts for this future way of warfare. 

As we cannot always choose the wars we 
would like to fight, we had better start now 
developing the military resources we will 
probably be called upon to deploy in the 
years to come: Forces prepared to fight in 
built-up areas.


