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RESUME

Rapporten beskriver betydningen af et dansk ubådsvåben. Udgangspunktet
tages i det danske ubådsvåbens historiske udvikling førende til en be
skrivelse af de anvendelsesmuligheder, som eksisterer i dag, og med en
vurdering af betydningen af et nationalt dansk ubådsvåben. Ubåde og ubåds
jagt samt den teknologiske udviklings indflydelse herpå i tidsrummet frem
til begyndelsen af næste århundrede i farvande af dansk interesse vurderes .
Warszawapagtens handlemuligheder specielt med henblik på anvendelse af
østersøen i forbindelse med mulige konfliktsituationer i Central- og Nord
europa diskuteres, og betydningen af kontrol med østersøen belyses. Ubåds
våbnets muligheder og effekt i forbindelse med bestridelse af fjendtligt
søherredømme gennemgås, og endelig anføres driftsudgifter for en dansk
ubåd. Det konkluderes, at danske ubåde kan anvendes med stor effekt i
østersøen.
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1. INDLEDNING

FORMAL

Ved forsvarsforliget af 29. juni 1984 blev Forsvarsministerens Rådgivnings
og Analysegruppe nedsat under formandskab af civilingeniør V. GUntelberg,
Forsvarets Forskningstjeneste.

Gruppen fik indledningsvis bl.a. opgaven at analysere behovet for et dansk
ubådsvåben. Som et led i analysen af behovet er her beskrevet betydningen
af et dansk ubådsvåben.

INDHOLD OG METODE

Gruppen har ved arbejdet haft udgangspunkt i forsvarslovene og forsvars
koncepten og i øvrigt gældende regler, anordninger og planlægningsgrundlag.
Der har været gennemført drøftelser med repræsentanter fra forsvarets og
NATO's myndigheder.

Gruppen har endvidere uafhængigt gennemført analyser af problematikken.
Ubåden som sensor-platform og som våbenbærer såvel som operationsmiljøet
er blevet gennemgået.

Mange af de deloplysninger, vurderinger og analyser, der har været anvendt,
er højt klassificerede. Nærværende rapport er baseret på gruppens egne vur
deringer m.v.

Det står gruppen klart, at en opgave som den foreliggende, hvor en enkelt
komponent af forsvaret tages under lup, aldrig kan løses et hundrede pro
cent tilfredsstillende, da der er stor sammenhæng mellem et forsvars enkelte
komponenter.

Nærværende analyse bør derfor sammenholdes med en række tilsvarende ana
lyser for andre kompletterende eller alternative kampenheder i forsvaret.
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2. DANSK UBADSVABENS UDVIKLING

2.1 HISTORISK UDVIKLING

Den teknologiske udvikling i slutningen af det 19. århundrede muliggjorde
eksperimenter med forskellige ubådskonstruktioner, og de fleste sømagter
anskaffede efterhånden et mindre antal. Herhjemme indså man tidligt be
tydningen af at have et våbensystem, der kunne tage kampen op med store
orlogsskibe i gennemsejlingsfarvandene.

Den første danske ubåd blev anskaffet i 1909 fra Italien, og positive
erfaringer bevirkede, at Orlogsværftet gik i gang med ubådsbygning.

Ved første verdenskrigs udbrud var 7 ubåde med i sikringsstyrken. De blev
fast udstationeret i Sundet og Store Bælt. Anvendelsen af ubådene var som
en slags bevægelige kystforsvarsminer. Ubådene tilbragte megen tid på
overfladen for at observere og melde.

De fleste krigsførende magter anvendte ubådene defensivt i begyndelsen af
1. verdenskrig. Tyskland, der blev udsat for den engelske flådes blokade,
sendte imidlertid ubåde på offensive patruljer, og det viste sig, at ubådene
ved at sænke handelsskibe kunne true med at afskære England totalt fra for
syninger ad søvejen. Det blev USA's ressourcer, konvoj systemer og store
indsats på ubådsbekæmpelse, der afværgede denne udmattelseskrig.

Den uindskrænkede ubådskrig, hvor skibe i krigszonen blev sænket uden var
sel, gav ubådskrigsførelse et dårligt ry, men ubådsvåbnets muligheder blev
effektivt demonstreret.

I mellemkrigsårene udvikledes forskellige sonarsystemer til brug ved ubåds
bekæmpelse, og da flyvemaskinen samtidig blev regnet for at kunne afgøre
fremtidige krige, blev betydningen af mange erfaringer om ubåde glemt.

Herhjemme blev nye typer ubåde udviklet. Ved udbruddet af 2. verdenskrig
blev der atter formeret en sikringsstyrke, der bl.a. talte 7 ubåde til
neutralitetsvagt i Sundet og Bælterne.
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Ubådskrigsførelsen i 1. og 2. verdenskrig havde mange lighedspunkter. Et
fåtal af tyske ubåde sænkede store mængder af livsvigtige forsyninger,
der blev sejlet over Atlanten fra USA til England. Den sene genintroduk
tion af konvojer medvirkede til de indledningsvis høje sænkningstal. Ny
teknologi såsom radar, sonar, fly m.v. blev indført i kampen mod ubådene.
Efter at USA var trådt ind i krigen, blev transportkapaciteten forøget, og
dette sammen med de forbedrede bekæmpelsesmetoder bevirkede, at forsyninger
kom frem.

Specielt flyoperationer medførte, at ubådene blev tvunget væk fra over
fladen. Dette resulterede i en udvikling hen imod et egentligt undervands
fartøj, som i længere perioder kunne operere neddykket.

Ved genopbygningen af søværnet efter krigen lejedes 3 engelske ubåde for
at træne besætninger og indvinde erfaringer. Disse ubåde var noget større
end de tidligere danske og mindre egnede i de roller, de danske ubåde fra
1940 var bygget til. Med de ændrede våbensystemer og ændringer i trussels
billedet blev ubådenes operationsområde rykket længere ud i østersøen.
Bygningen af nye ubåde blev iværksat i begyndelsen af SO'erne med DELFINEN
kl., der med typebetegnelsen Kystubåd var af en størrelse, der passede til
et kampområde i de danske farvande.

Den hidtil nyeste danske ubådstype, NARHVALEN-kl. blev licensbygget på
Orlogsværftet i slutningen af 60'erne efter tyske tegninger. Denne type
kystubåd blev samtidig indført af den vesttyske og den norske marine.

Denne størrelse ubåd er velegnet til operationer i danske farvande, mens
mindre ubåde, som f.eks. miniubåde, har klare begrænsninger i forhold her
til. Det er primært de mindre ubådes begrænsninger m.h.t. udholdenhed,
kapacitet, våbenbeholdning og aktionsradius, som er af afgørende betydning.
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2.2 ANVENDELSESMULIGHEDER

Ubåden et et selvstændigt våbensystem, og dets primære opgave er at be
stride et fjendtligt søherredømme (dvs. gennemføre såkaldt Sea Denial),
herunder bekæmpelse af søbårne invasionsstyrker og opfølgestyrker samt be
kæmpelse af fjendtlige forsyningsskibe og krigsskibe i danske farvande og
østersøen. Denne opgave kan løses skjult, idet ubådens nøjagtige position
vil være ukendt for fjenden, således at det første tegn på en ubådsindsats
med overvejende sandsynlighed vil være sænkning eller uskadeliggørelse af
et eller flere af fjendens skibe. Bestridelse af fjendtligt søherredømme
i farvandet fra den sjællandske øgruppe til Bornholm er et betydningsfuldt
bidrag til, at der kan etableres et sammenhængende forsvar af hele det
danske område.

Ubådene er dog tillige i stand til at løse en række sekundære opgaver af
væsentlig betydning i fredstid, spændingsperioder og under krig. Disse
opgaver kan beskrives som følger:

- ubåde supplerer overfladeenheder i håndhævelsen af retten til
fri sejlads overalt, hvor internationale konventioner m.v.
hjemler ret hertil. Ubåde er netop på grund af deres
specielle karakteristika i stand til på anden måde end
overfladeenheder at håndhæve denne ret.

- ubåde udfører en specialiseret informat ionsindhentning med hen
blik på at skaffe viden om eventuelle fjenders materiel,
taktik, beredskab m.v. Disse opgaver vil kun delvist eller
i mange tilfælde ikke kunne udføres af andre systemer, og
deres løsning kan være væsentlig for varslingen.

- ubåde kan deltage i undersøgelser af f.eks. oceanografiske og
hydroakustiske forhold.

- ubåde er i spændingsperioder og under krig i stand til at udføre
skjult søtransport af personel og materiel.

- ubåde bidrager til at træne og forbedre egne overfladeenheders
evne til at udføre anti-ubådsoperationer.
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2.3 BETYDNINGEN AF ET DANSK UBADSVABEN

I det følgende skal betydningen af at operere ubåde af dansk nationalitet
gennemgås .

Et dansk ubådsvåben indgår såvel i det danske forsvar som i det samlede
konventionelle forsvar af NATO's område. Dansk indflydelse på planlægning
og udførelse af NATO-ubådsoperationer kan kun bevares, hvis et dansk ubåds
våbensystem og dermed den nødvendige specialistviden opretholdes.

Løsning af en række af de tidligere nævnte primære og sekundære ubåds
opgaver foretages mest hensigtsmæssigt af de enkelte suveræne staters
egne ubåde.

Det er af betydning, at danske ubåde kan udføre overvågningsopgaver og ind
samle information med henblik på at give danske myndigheder supplerende
viden om en evt. fjendes materiel, taktik, beredskab m.v., og bidrage til
et aktuelt billede af situationen i dansk interesseområde. Disse oplysnin
ger m.v. vil kun i stærkt begrænset omfang kunne skaffes til veje af ubåde
af anden national itet.

Uddannelse af danske enheder til at udføre anti-ubådsoperationer vil blive
vanskel iggjort og kræve aftaler om uddannelse i udlandet, såfremt danske
ubåde ikke er til rådighed.

Der er fra allieret side givet udtryk for, at det er politisk ønskeligt,
at både Danmark og Vesttyskland fortsat har et ubådsvåben, som opererer i
østersøen. Bl.a. anses alliancefællesskabet også i denne operation for be
tydningsfuldt. Således er det politisk og militært af afgørende betydning,
at danske orlogsfartøjer specielt i spændingsperioder er i stand til at
kunne operere på dansk og internationalt farvand på trods af eventuelle
pressionsforsøg. Ubåde kan udnytte deres særlige karakteristika ved løs
ning af deres opgaver, f.eks. ved neddykning og skjult forlægning .
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3. UBADE OG UBADSJAGT

3.1 UBADE

SKROG OG FREMDRIVNINGSMASKINERI

En mindre ubåd med konventionelt fremdrivningsmaskineri kan se ud som
vist nedenfor.

Konmandorum

Torpedorum

-?-

Batterier

Dykketank
og trimtank

Narhvalen-klassen.

Data: Længde = 44 m, bredde = 4.6 m, dybgang = 4.5 m
Hastighed 10/20 knob (ca. 20/40 km/ t ) (uddykket/neddykket)
Deplacement 270/450 t (uddykket/neddykket)
Besætning 22.

Den centrale del af ubåden består af et trykskrog (normalt cirkulært i
tværsnit), der skal beskytte maskineri, besætning og udstyr mod vandets
hydrostatiske tryk under neddykket sejlads.

o
<:>
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Det cirkulære tværsnit betyder større dybgang end et overfladeskib med
samme deplacement. Det betyder endvidere, at ubåden må forsynes med køl
samt en overbygning, der kan benyttes som dæk under fortøjning og i havn.

Ubådens skrogudformning bestemmer dens operationsdybde, som normalt går
ned til flere hundrede meters dybde. Med titanium som skrogmateriale i
stedet for det mere almindelige chromnikkelstål kan endnu større dybder
opnås.

Den mindste dybde, ubåde kan operere på, afhænger af deres størrelse. Ubåde,
som i størrelse svarer til NARHVALEN-klassen, kan operere på en vanddybde
på mindre end 20 meter. Større vanddybde giver større manøvrefrihed.

°Fremdr i vningsmaskiner iet ved neddykket drift er normalt elektromotor(er),
der forsynes fra batterier. Dieselmotorer sørger for opladning af batterier
ved at drive generatorer, når der sejles på overfladen eller i periskop
dybde, hvor luftindtag via snorkel kan benyttes.

Ubådens totale batterikapacitet og dens energiforbrug bestemmer den t id,
ubåden kan operere neddykket uden genopladning af batterierne. Energifor
bruget afhænger af ubådens hastighed. Ved anvendelse af høj hastighed vil
en ubåd af NARHVALEN-kl. kunne opbruge batterikapac iteten på 1-2 timer.
Ved anvendelse af lav hastighed vil ubåden kunne operere neddykket i flere
døgn. Lav hastighed benyttes derfor normalt, mens høj hastighed kun anven
des lejlighedsvis f .eks. for at undslippe en angriber.

SENSORER

Ubåden er konstrueret til at kunne bevæge sig uden nævneværdig støj og ob
servere med ringe risi ko for selv at blive opdaget. Ubådens mål er normalt
overfladefartøjer, som ved deres maskineri og fremdrift frembringer en be
tydelig støj. De passive sensorer er derfor ubådens primære detektionsmid
ler, men aktive bruges lejlighedsvist.

Hydrofon-an~ægget, som er en passiv sensor, består af et stort antal mikro
foner (hydrofoner) anbragt uden på skroget. En lydimpuls i havet vil, når
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den er modtaget af hydrofonerne, blive elektrisk forstærket og overført
til betjeningspanelet i ubådens kontrolrum. Ved detektion af forskelle
i signalamplitude og fase mellem de enkelte hydrofoner er det muligt at
retningsbestemme signalet med stor nøjagtighed. En frekvensanalyse af

. signalet kan hjælpe med til at identificere lydkilden.

Ved hjælp af hydrofonanlægget kan en trænet ubådsbesætning hurtigt få et
korrekt billede af situationen på overfladen i en afstand ud til ca. 20 km
(af et område på ialt ca. 1200 km2). Ud fra sammenhørende værdier af klokke
slet og retning kan ubåden udregne overfladeskibes afstand, kurs og hastig
hed.

Den aktive sonar udsender en kraftig retningsbestemt lydimpuls. Et evt.
ekko opfanges af en hydrofon. Herudfra bestemmes retning og afstand til
den reflekterende genstand. Da ubåden kan røbe sin tilstedeværelse ved at
bruge sonaren, benyttes den kun sjældent og kun i specielle situationer.

Overfladeskibe og helikoptere derimod benytter sonar i forsøget på at
lokalisere og bekæmpe ubåde, da støjforholdene vanskeliggør brugen af
hydrofon alene. Ubåde har derfor analyseudstyr (sonarvarsler) til at detek
tere sonarudsendelser og afgøre, hvornår der skal iværksættes undvige
manøvrer el.lign.

Før ubåden går op til overfladen evt. for at snorkle, sendes en modtager
antenne, der kan detektere radarsignaler, op, og dermed afgøres, om der er
fare ved at sende snorkel masten op over vandoverfladen. Under snorkling
lyttes fortsat, og såfremt der detekteres en trussel, kan der straks dykkes.

Periskopet er et fintmærkende optisk instrument, der ved hjælp af linser,
spejle og prismer kan give et optisk billede til identifikation af mål og
hjælp ved navigation og sejlads, når ubåden er tæt ved overfladen.

Ubåden har herudover en række andre sensorer:

- navigationsradar til brug ved sejlads på overfladen i tåget vejr,
- ekkolod til at måle dybde under kølen og afstand til overfladen,
- måleinstrumenter for temperatur og saltholdighed i det omliggende

vand,
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ESM (flectronic Warfare ~upport ~easures), der kan give retning
til radarudsendelser og analysere radarsignaler. ESM antennen
skal op over overfladen for at fungere. ESM anlægget kan give
langt mere detaljerede oplysninger end det mere simple udstyr,
der benyttes i forbindelse med snorkling.

Et ubådstårns sensor- og kommunikationssystemer.

Radioantenne -
Angrebsperiskop -..

Radaradvarsel santenne (ESM)

/

Radioantenne

;:;snorkelmast

-Observati onsperi skop
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KOMMUNIKATION

Til radiokommunikation med land og andre skibe har ubåden en række antenner,
som kan sendes op over vandoverfladen. Neddykket er det kun muligt at mod
tage radiosignaler med meget stor bølgelængde. Radiosendere til denne kom
munikation kræver stor sendestyrke og store antennearrangementer, som en
ubåd ikke kan medføre. På korte afstande kan ubåde kommunikere til over
fladeskibe og indbyrdes på undervandstelefon, der anvender lydbølger.

Ubåden kan modtage information, mens den er neddykket. Hvis ubåden skal
afsende signaler, skal det foregå i periskopdybde og via en antennemast,
som kommer op over overfladen. Derved kan ubåden røbe sig.

VABENSYSTEMER

Torpedovåbnet

Ubådens hovedarmering til angreb på skibsmål er torpedoen.

Torpedoen er et undervandsmissil , der fremdrives gennem vandet af eget
maskineri (el-motor, turbine el.lign.).

Torpedo

te 1 \0;
AnSlagS~istol \

Sprængladning
(ca . 330 kg)

r
l

Luftkedel

fJJ[Ej~~~
1 T -,

Brændstof- Dybde- og side-
kammer Fremdriv- styremekanisme

ningsmotor

7 m

Vægt l - 2 tons.
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Torpedoer har hastigheder fra 20 til 60 knob (ca. 40 til 120 km/t). Ved
stor hastighed vil rækkevidden være 10 km, mens en lille hastighed kan give
rækning op til 20 km. De kan normalt styres mod målet via trådstyring, idet
impulser til styring af torpedoen sendes pr. signal kabel (evt. fiberoptik).
Torpedoen detonerer, når den rammer eller passerer tæt under eller forbi et
skib. Sprængladningen er så kraftigt virkende, at det skib, der træffes af
en torpedo, normalt vil blive sænket eller blive beskadiget i en grad, der
hindrer fortsat operation.

Mange moderne torpedotyper er målsøgende, således at torpedoen selv opsøger
sit mål ved at styre mod støjen fra skibsskruen. De træffer derfor med stor
sandsynlighed.

Torpedoangrebet omfatter følgende faser:

- Detektion af målet (ved brug af hydrofon, periskop, ESM)
- Identifikation (ved brug af periskop, ESM, hydrofon)
- Beregning af skuddata
- Affyring af torpedo (eller torpedoer)
- Styring af torpedo
- Torpedo overgår til målsøgning
- Træfning.

Ubåde vil prøve at affyre torpedoen på stor afstand, og angrebet kan derfor
tage 10-15 minutter. I denne tid skal ubåden manøvrere forsigtigt for at få
bedst mulige måldata og undgå at beskadige signalkablet til torpedoen.

Miner

Ubåde kan medføre miner til etablering af skjult lagte minefelter. Minerne
kan medføres i stedet for torpedoer i torpedorørene eller transporteres
uden på skroget i særlige minebælter. Ved transport uden på skroget redu
ceres torpedobeholdningen ikke, men ubådens hastighed formindskes.
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Sømålsmissiler

En række sømålsmissilsystemer er blevet forsynet med særligt udskydnings
apparatur, således at de kan affyres fra neddykkede ubåde. Disse våben kan
man vælge som et supplerende våben til torpedovåbnet.

Missilet kan ligge i en kapsel, der udskydes gennem torpedorøret. Når kap
slen når havoverfladen, affyres missilet, der herefter selv kan opsøge
målet. Sømålsmissiler giver ubåde muligheder for at bekæmpe typer af mål,
f.eks.luftpudefartøjer, hvor torpedoens sprængladning nede i vandet vil
have ringe effekt, samt hurtige krigsskibe, hvis fart og manøvreevne kan
gøre torpedotræfning vanskelig. Sømålsmissiler kan også anvendes mod mål
på afstande større end torpedorækning.

3.2 UBADSJAGT

Bekæmpelse af ubåde tillægges høj prioritet i mange lande. Mange ressourcer
bliver anvendt til udvikling af metoder til løsning af denne opgave.

Formålet med ubådsjagt er at hindre en modstander i at anvende sine ubåde
effektivt. Dette kan gøres ved at ødelægge dem eller anvende forholdsreg
ler, så de ikke udnyttes. Ubåde kan ødelægges i havn ved luftangreb, bombar
dement eller sabotage; men afhængig af beredskab, beskyttelse og bevogtning
kan ubådene være sendt på havet eller fysisk beskyttet, så denne form for
ubådsbekæmpelse kan ikke garantere succes.

Bekæmpelse af ubåde vil derfor oftest foregå på havet. Traditionelt opdeles
bekæmpelsen i en række faser: detektion, klassifikation, lokalisering,
følgning og våbenanvendelse.

Detektion er den første observation eller sensorkontakt. Ud over direkte
observation (udkig) anvendes en lang række sensorer, der kan opdeles i aku
stiske og ikke-akustiske sensorer.

Akustiske sensorer. Disse er underkastet de fysiske love for lyds

udbredelse i vand. Dette medfører, at lavfrekvente signaler dæmpes
mindre end højfrekvente signaler. Udbredelsen foregår ikke retlinet,
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men påvirkes af områder med forskellig lydhastighed p.g.a. salthol
dighed og temperatur. Lagdeling og lydkanaler bidrager yderligere
til at komplicere forholdene.

Det er derfor af vigtighed at kende lydudbredelsen i havet i nær sand
tid. at kende udbredelsesmekanismerne samt refleksioner og egenstøj
fra mål og omgivelser . Det er desuden vigtigt at. kunne placere sine
sensorer i den rigtige dybde.

Den passive sonar lytter efter ubådens maskineri og skrue, hvis støj
er lavfrekvent. Disse lyde er karakteristiske for ubåden. og støj ved
lave frekvenser har en stor udbredelse. Man har dog i dag gode mulig
heder for at reducere egenstøjen fra ubåde. og detektionsafstandene
ved passiv sonar kan derfor blive ganske korte. Ved at stoppe maskinen
kan ubåden være helt lydløs.

Den aktive sonar sender en lydimpuls ud og lytter efter et ekko fra
ubåden. Udbredelsestabene er store. og mange andre ting end ubåde kan
give refleksioner.

Både den aktive og passive sonar degraderes på grund af støj fra
strømning. hvis de bevæges for hurtigt gennem vandet. Tilsvarende
kan vertikale bevægelser forårsaget af søgang genere brugen af sonar.

Sonarsystemer findes i mange udformninger og anvendelser. På skibe
kan de være skrogmonteret. slæbt eller nedsænkelige til variabel
dybde. På helikoptere er de nedsænkelige. Endvidere kan sonar monteres
i bøjer eller på havbunden.

Ikke-akustiske sensorer. Ubåden udsender signaler/støj. som er for
skellig fra omgivelsernes. Disse signaler/støj kan registreres på en
vis afstand og derfor danne basis for en række sensorsystemer.

Magnetisk Anomali Detektion (MAD) kan registrere lokale ændrin
ger i jordmagnetfeltet.

Infrarøde kameraer kan detektere små ændringer overfladevandets
temperatur.
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Radar/optiske systemer kan detektere periskop eller antenner
over overfladen.

Detektorer, der kan registrere dieseludstød.

Effektiviteten af disse sensorer og dermed detektionsmulighederne er
særdeles ringe i de danske operationsområder, da signalet/støjen fra
ubåden kan holdes meget lavt og derved ikke væsentligt større end
omgivelsernes støj.

Klassifikationen fastlægger, om den etablerede sensorkontakt skyldes til
stedeværelse af en ubåd.

Detektionsprocessen er behæftet med mange usikkerheder og en stor mængde
falske alarmer. Klassifikationen af en detektion er derfor en proces, der
kræver erfaring og dømmekraft. Det skal vurderes, om kontakten er en ubåd
eller ej. De næste faser er både tidskrævende og forbruger ressourcer i
form af flytimer, sonarbøjer og våben, så meget afhænger af en korrekt
vurdering af sensorkontakterne.

Lokalisering fastlægger ubådens nøjagtige position.

De indledende indikationer om positionen for en ubådskontakt kan være spar-o
somme, og det er derfor ofte nødvendigt at anvende flere sensorer til at
få en nøjagtig position på ubåden.

Følgning er det næste trin i ubådsjagten, da en enkelt lokalisering ikke
er tilstrækkelig til effektiv våbenanvendelse.

Ved at positionsbestemme ubåden med regelmæssige mellemrum kan der genere
res en oversigt over dens tidligere bevægelser og et skøn over dens frem
tidige position, og herved kan vælges et våbensystem og en taktik til at
bekæmpe den.
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Våbenanvendelse er det sidste trin i ubådsjagten.

Der anvendes en lang række forskellige våbensystemer: dybdebomber,
morterer, torpedoer og miner. Der udvikles især mere intelligente torpedo
systemer, der v.h.a. egne sensorer kan styre mod ubåden.

Ubådsjagt er en del af søkrigsførelsen, der kræver mange enheder, meget
personel, meget materiel og megen træning. Ved at have ubåde bindes store
ressourcer hos modstanderen til ubådsjagt.

Som supplement til den ovennævnte ubådsjagt kan også udlægges minespærrin
ger ubådsoperationsområder.

3.3 OPERATIONSMILJØET I ØSTERSØEN

Ubåde opererer normalt helt neddykkede i havet. For at kunne udnytte egne
sensorer og våben med maksimal effekt må ubåden kende miljøet, udbredelses
forhold, vanddybde og øvrige hydrografiske forhold. Ubåden må samtidig
kunne tilpasse sine egne bevægelser til miljøet, således at risikoen for
detektion minimeres.

Operationsmiljøet i østersøen afhænger som i andre havområder primært af
en række grundlæggende fysiske kendsgerninger.

Elektromagnetisk stråling kan kun i ringe grad udbredes i vand. Det er kun
den synlige del af spektret samt dele af det ultraviolette område og lange
radiobølger, der har nogen nævneværdig transmission, der dog ikke er til
strækkelig til langtrækkende sensorer.

Det er derfor primært mekanisk energi (lydbølger), der danner grundlag for
undervandssensorerne. Lydudbredelsen er afhængig af lydhastigheden, der
ikke er konstant, men afhængig af saltholdighed, temperatur og tryk.

Evnen til at kunne detektere et signal afhænger af baggrundsstøjen, der
bl.a. skabes af dyreliv i havet, refleksioner fra bunden samt en række
meteorologiske fænomener såsom vind, bølger og nedbør.
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østersøen adskiller sig fra andre have ved en række specielle forhold.

Det er et lavvandet område med en middel dybde på ca. 60 m. Ved forbindelsen
mellem østersøen og Kattegat er der tærskler, der hindrer en fri vandcir
kulation.

østersøens dybdeforhold nær ved dansk område er vist på figuren:

41 ., ,..

Vanddybder: -o - 20 m 20 - 40 m > 40 m
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østersøen består af en meget inhomogen vandmasse. Fra floder og elve til
føres ferskvand, der langsomt blandes op med indstrømmende saltholdigt
vand fra Kattegat. Ofte forekommer en markant lagdeling af vand med for
skellig saltholdighed.

På grund af solopvarmning forekommer også temperaturlagdelinger. Tempera
turvariationerne i østersøen er forholdsvis små på døgnbasis, men store på
årsbas is.

Enhver lagdeling i vandet (både saltholdigheds- og temperaturlag) vil virke
brydende og i værste fald totalt reflekterende på en lydudbredelse .

Hertil kommer en række uregelmæssige strømskel , som fra den ene side til
den anden medfører markante forskelle i disse forhold.

En ubåd, der via egen måling af lydhastighed m.v. har kendskab til, hvor
lagdelingerne befinder sig, kan vælge sin dybde derefter og f.eks. operere
under en markant lagdeling og dermed være praktisk taget usynlig for detek
tion.

Bundforholdene spiller en væsentlig rolle for sonarudbredelse, og østersøens
ujævne bund kan absorbere eller reflektere sonarudsendelser og dermed be
sværliggøre detektion.

De magnetiske forhold i havbunden er ikke konstante. Specielt i farvandet
omkring Bornholm ses der store lokale afvigelser, og dette medfører, at de
tektion af magnetiske anomalier, en metode, der anvendes ved ubådsjagt på
oceanerne, ikke kan anvendes med udbytte i østersøen.

En nække menneskeskabte fænomener bidrager til at ændre operationsmiljøet .
Vrag på bunden kan give falske kontakter, ligesom udledning af spildevand
dels medfører opslammet materiel, der nedsætter sigtbarheden i vandet, dels
ændrer livsbetingelserne for såvel flora som fauna.
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4. TEKNOLOGISK UDVIKLING

4.1 UBADE

Ubådsvåbnet undergår stadig en evolutionær udvikling på en lang række felter.
Teknologiske fremskridt fra andre områder tilpasses. Herudover er der en
række specielle ubådsproblemer, der fortsat forskes og udvikles i.

- Opbevaring af energi. Den konventionelle ubåd skal snorkle, når
kapaciteten i batterierne er brugt. Et bedre batteri vil kunne
rumme mere energi, og ubåden vil dermed kunne operere længere ned
dykket. Flydende ilt, brintoverilte og brændselsceller er nogle af
de fremtidige muligheder som energikilde til neddykket sejlads.
Der er i dag udviklet hjælpemaskineri, der kan supplere batteri
kapaciteten og anvendes neddykket (Stirlingmotor).

- Effektiv fremdrivning. En begrænset energimængde kan udnyttes
bedre, hvis alle tab og modstande minimeres. Der forskes i skrog
form og overfladebelægninger, der kan reducere vandmodstand, og en
række mulige alternativer til skibsskruen som f.eks. magnetohydro
dynamisk fremdrivning og gennemstrømningsmotorer undersøges. Flere
af disse typer har lovende karakteristika i model format.

- Mindre støj. Alle forhold, der kan reducere ubådens egenstøj har
stor interesse. Det drejer sig om lyddæmpning, ophængning, isole
ring m.v.

- Bedre sensorer. Ubådens sensorer raffineres, og computerteknologi
og signalbehandling vil efterhånden vinde indpas. Ubådens sensorer
vil få længere rækkevidde og kunne bestemme mål type m.v. mere akku
rat.

- Bedre kommunikation. Signalbehandlingsteknikken vil også hjælpe på
den konventionelle kommunikation til ubåden. Det er blevet fore

slået at give ubåden et lyslederkabel med, således at den fra for
skellige tilslutningsmuligheder kan stå i direkte computerforbin
delse med et landbaseret hovedkvarter.
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- Våben. Udviklingen af torpedosystemet vil give større nækning,
højere hastighed, mindre støj og bedre kommunikation med ubåden
(lyslederkabel) og dermed større pålidelighed og tnæfsikkerhed.

Sømålsmissiler kan allerede i dag affyres fra en neddykket ubåd.

Luftmålsmissiler, der kan affyres fra periskopdybde, til brug mod
f.eks. antiubåds-helikoptere, er under udvikling.

Der arbejdes endvidere på at øge minekapaciteten og dermed give
ubåden evne til at supplere allerede lagte felter eller udlægge
nye felter.

- Modmidler mod ubådens torpedoangreb. Dette har længe været gen
stand for udforskning. De tidligste torpedotyper løb lige ud og
kunne undviges ved at manøvrere kraftigt. De målsøgende torpedoer,
der blev udviklet under 2. verdenskrig, kunne man omgå ved at
slæbe en støjkilde nogle hundrede meter efter skibet. Moderne
torpedosøgehoveder kan se igennem sådan en støj og finde mål
skibet. Der er intet effektivt modmiddel i dag, men der forskes
meget i at anvende en kombination af støjkilder og manøvrer. Der
udvikles også anti-torpedoer, der selv er hurtige målsøgende tor
pedoer, som kan ødelægge den angribende torpedo.

4.2 UBADSJAGT

Der er igennem de senere år blevet udviklet en række metoder til at søge
efter og lokalisere ubåde. Det drejer sig om både passive og aktive metoder.

Princippet i de passive sensorer er, at ubådens afgivne energi til omgi
velserne vil kunne detekteres, hvad enten det er mekanisk, akustisk eller
elektromagnetisk energi.

Der er udviklet sensorer, der forsøger at detektere interne bølger efter
ubåden, detektere udstødningsgasarter eller registrere minimale varmefor
skelle i vandtemperaturen ved overfladen.
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Der er forsøgt detekteret ubåde med laser i forskellige bølgeområder. For
søgene er ikke afsluttet endnu, men på grund af lasers ringe indtræng
ningsdybde i vand vil det næppe være effektivt at søge at detektere ubåde
ved denne metode, men laser kan muligvis anvendes som supplement ved loka
lisering af allerede detekterede ubåde.

Det må konstateres, at mulighederne for at detektere store ubåde i verdens
havene er blevet forbedrede, men at lagdeling, bundforhold, tilstedeværelse
af organisk materiale og forurening samt ubådenes størrelse har hindret, at
der er opnået tilsvarende fremskridt i østersøen.

Sonarsystemer vil således også i fremtiden være den primære sensor. Der an
vendes flere forskellige frekvenser og systemer, hvor sonarsenderen kan
sænkes til en optimal dybde både fra skibe og helikoptere.

Moderne signalbehandlingsteknik, hvor der kan ske en kombination af data
fra flere sensorer og frekvenser, kan dog overvinde nogle af de vanskelig
heder, som østersømiljøet skaber, men også i fremtiden er en masseindsats
med mange deltagende enheder nødvendig for at foretage ubådsjagt.

Det vil derfor også i fremtiden gælde, at ubåde især detekteres, når de
eksponerer sig, f.eks. når de snorkler, går med for høj hastighed, bruger
aktive sensorer, kommunikation og/eller våben.

Udviklingen af våben er bl.a. rettet mod langtrækkende autonome systemer,
der umiddelbart vil kunne afskydes efter sensorkontakt med ubåd. Der findes
og videreudvikles forskellige missiler, der kan afskydes og medbringe en
målsøgende torpedo eller dybdebombe. De målsøgende torpedoer har egen sen
sor, normalt passiv sonar, der kan styre efter skruestøj.

Det vurderes, at sonarudbredelses-, dybde- og bundforhold vil være således
i østersøen, at ovennævnte våbentyper er mindre effektive.

Det våbensystem, Sovjetunionen fortsat udvikler til brug i østersøen, er
en morterkastet granat, der kan udskydes i en sådan mængde, at der kan
dækkes et større areal. Granaten detonerer ved direkte anslag mod eller
tæt på en ubåd, ikke ved at ramme bunden. Det har den fordel, at sonar
lytteforholdene ikke generes. Dybdebomber, der detonerer i en forudind
stillet dybde, findes også.
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Fremskridt inden for sensor og mikroprocessorteknikken vil kunne for
bedre de målsøgende våben og miner.

4.3 MAL FOR U8ADE

Hovedparten af de i dag kendte skibstyper, både egentlige krigsskibe og
civile transportfartøjer, anvender deplacementskrog. Dette forhold ændres
næppe væsentligt i fremtiden.

Den teknologiske udvikling vil muligvis ændre udformningen af mindre krigs
skibe og mindre transportfartøjer, der kan anvendes i forbindelse med et
evt. invasionsforsøg:

- Luftpudefartøjer indgår operativt i den sovjetiske flåde med flere
typer. Den største kan medføre 2 middel tunge kampvogne.

Der er planer om i flere landes flåder at bygge store luftpude
skibe eller skibe, der har faste sidevægge, og en luftpude begræn
set af fleksible vægge for og agter. (Denne type kaldes Surface
effect-ships (SES) på engelsk).

- Sovjetunionen har udført eksperimenter med overflade-effekt far
tøjer. (De kaldes på engelsk Wing-in-ground-effect fartøjer og på
russisk ekranoplaner). En prototype på °120 m i længden og et vinge
fang på 38 m udstyret med 10 jetmotorer blev færdiggjort i 1982.

Overflade-effekt fartøjer kan flyve i lav højde med op til 300 knob
(ca. 600 km/t) og medføre flere hundrede soldater. Prototypen er
senere meldt forulykket, men adskill ige mindre typer afprøves fort
sat.

Ubåde vil i dag ikke effektivt kunne bekæmpe luftpude- og overflade-effekt
fartøjer med torpedoer. Hvis sådanne fartøjer bliver en essentiel del af
truslen, kan ubåde evt. udstyres med sømålsmissiler.

Selvom der indføres luftpudefartøjer m.v., må det konstateres, at trans
port over havet af store godsmængder og tunge materiel genstande for største
delen fortsat må ske ved hjælp af traditionelle skibe.
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5. WARSZAWAPAGTENS HANDLEMULIGHEDER

Det trusselsbillede, der skal skitseres her, har til formål at beskrive
Warszawapagtens (WP) evne til i givet fald at udøve aggressioner over for
Danmark. De faktiske muligheder er en nødvendig forudsætning for, at even
tuelle hensigter kan omsættes i handling. Warszawapagtens aktuelle hensig
ter kendes ikke, men kan ændres vilkårligt inden for mulighedsrummet.

Danmarks geografiske placering ved forbindelsesvejene mellem verdenshavene
og østersøen, mellem Nord- og Centraleuropa, vil kunne medføre, at Danmark
bliver involveret i konfliktsituationer, hvor Sovjetunionens interesser
spiller ind.

Dansk område kan have betydning som

- Passageområde mellem østersøen og verdenshavene.

- Overflyvningsområde.

- Barriere, hvor maritime styrker i østersøen kan spærres inde i
eller styrker i Nordsøen holdes ude fra østersøen. Endvidere
kan flypassage vanskeliggøres.

- Overvågningsområde, hvorfra aktivitet i naboområder kan observeres.

- Opmarch- og baseområde, hvorfra offensive og defensive operationer
kan udføres.

Danmark er endvidere påvirket af den militære udvikling på Kolahalvøen,
hvor den sovjetiske nordflåde med de strategiske kernevåben på bl.a. atom
ubåde er blevet betydeligt udbygget. Norge har derfor koncentreret sine
stående styrker mod nord. Sydnorge har et mobiliseringsforsvar i tillid
til, at det danske forsvar kan give tid til mobilisering.

Danmark er måske stærkest påvirket af situationen i Centraleuropa, hvor
danske styrker deltager i det fremskudte forsvar i Slesvig-Holsten, og
hvor Jylland kan opfattes som et flankeområde.
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En mulig WP aggression mod Danmark vil kunne finde sted forbindelse med

- Et angreb mod et eller flere andre NATO lande.

- Et isoleret angreb mod Danmark eller dele af Danmark.

- Politisk pression med begrænset anvendelse af militære magt
midler eller trussel om anvendelse.

Den betydning, østersøen vil have i de enkelte scenarier, afhænger af de
overordnede mål, WP har, og hvorledes en konflikt udvikler sig. Det kan
således ikke på forhånd siges, at besiddelse af eller beherskelse af øster
søen er nødvendig, men en gennemgang af konflikttyper kan vise, hvilke
fordele WP vil kunne opnå ved at have kontrollen over østersøen. Flere af
de nævnte konflikttyper kan evt. forekomme samtidigt.

- I tilfælde af et angreb mod Centraleuropa vil WP ønske at sikre
sig mod overraskelser på flankerne. Der skal ikke kunne indsættes
modangreb over østersøen.

En del af flankesikringen kan bestå i, at skibe med varslings- og
luftforsvarsevne trækkes frem for at assistere i luftsikringen af
frontafsnit.

Der kan endvidere blive tale om at fremføre forsyninger med skibe,
hvis transportveje over land overbelastes eller ødelægges.

- I tilfælde af et angreb med tyngden langs østersøkysten, hvor an
grebet er et led i en omgående bevægelse mod NATO, vil sikring af
flanken på havet være vital. østersøen kan direkte blive en frem
rykkevej for tropper, der kan foretage kystspring eller invasion.
Invasionsområder kan tænkes at være den sjællandske øgruppe, Sles
vig-Holsten og Jylland, hvor invasionen over søen er et led i den
samlede fremrykning. Luftsikring er ligeledes vital, og store over
fladeskibe kan bidrage hertil.

- I tilfælde af, at WP ønsker passage for flådestyrker og fly gennem
dansk område, kræves kontrol med stræderne og luftrummet. Det inde
bærer, at dele af dansk område må beherskes. Dette kan opnås ved
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fremstød gennem Slesvig-Holsten eller en invasion over østersøen
mod den sjællandske øgruppe, Slesvig-Holsten og Jylland eller en
kombination af fremstød.

I tilfælde af, at WP under en aggression mod NATO ønsker temporært
at anvende en defensiv strategi, er flankesikring og luftsikring
fortsat vigtig, og fremskudte skibe kan bidrage.

- Såfremt der er tale om et begrænset angreb på Danmark, kan en
invasion tænkes mod den sjællandske øgruppe, og i tilfælde af
mere begrænsede mål kan der tænkes en invasion mod Bornholm eller
mindre isolerede angreb (kommandoaktioner). For at kunne sikre
gennemførelsen af større amfibieoperationer må lokal søherredømme
og luftoverlegenhed etableres.

østersøen vil have generel betydning som varslingsområde, hvorfra der kan
udføres varsling mod fly, cruise missiler eller flådeoperationer.

Kontrol med taktisk og strategisk væsentlige dele af østersøen og luftrum
met derover vil således være af afgørende betydning for Warszawapagten
alle konflikter, som vedrører Central- eller Nordeuropa.
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6. UBADES MULIGHEDER OG EFFEKT

6.1 DANSK SØVÆRNS OPGAVER

Ud fra aftalen af 29. juni 1984 om forsvarets ordning i perioden 1985-87
fastholdes formuleringen af forsvarets opgaver som følger:

Danmarks militære forsvar, som led i det samlede NATO
forsvar, har til formål gennem sin tilstedeværelse at
formindske muligheden for pressioner mod Danmark og i
det hele taget bidrage til at forebygge krig. Gennem
overvågning af dansk område og ved afvisning af kræn
kelser skal forsvaret hævde landets suverænitet, og i
tilfælde af et angreb skal det umiddelbart kunne imøde
gå dette eventuelt sammen med allierede styrker.

Det er i konsekvens heraf søværnets hovedopgaver både nationalt og som led
i det samlede NATO-forsvar at bestride WP søherredømme i dansk interesse
område, herunder hindre søværts invasionsforsøg og sikre gennemsejlings
farvandene. Udover disse hovedopgaver er søværnet stillet over for en lang
række militære og civilrettede opgaver såvel under freds- som krigsfor
hold.

Søværnets opgaver må vurderes såvel i geografiske som i tidsmæssige rammer
opdelt i fredstidsopgaver, opgaver i spændingsperioder og i krig.

Under fredsforhold:

- Farvandsovervågning, herunder patrulje- og rekognosceringsvirk
somhed.

- Suverænitetshævdelse.

- Afvisning af krænkelse af dansk søterritorium.

- Forberedelse til løsning af krigsopgaver (herunder også uddannelse
og træning).
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- Gennem tilstedeværelsen i fredstid at virke krigsforebyggende
og samtidigt hermed at bidrage til, at en evt. angriber må
træffe varslingsgivende forberedelser af et sådant omfang, at
hensigten i tide erkendes.

- Opretholdelse af beredskab.

Tilstedeværelsen på søen i dansk interesseområde er en del af aktiviteten.

Bekræftelse af NATO-solidaritet som led i forsvarets krigsforebyggende
opgave er vigtig, hvorfor fortsat deltagelse i NATOs stående sømilitære
styrker og i NATO-øvelser er af betydning.

Søværnet er pålagt endnu en række opgaver af samfundsmæssig betydning
danske, færøske og grønlandske farvande, bl.a.:

- Fiskeriinspektion, søopmåling og søredningstjeneste.

- Assistance til politi og toldvæsen i disse myndigheders opgaver
på søen.

- Deltagelse miljøberedskab og forureningsbekæmpelse.

Under spænding:

I en spændingsperiode er varsling en forudsætning for rettidige, sikker
hedspolitiske foranstaltninger.

Opgaverne vil principielt være de samme som krigsopgaverne på grund af den
latente mulighed for overgang til egentlig krigstilstand. Det anses for
karakteristisk for en spændingsperiode, at modstanderen vil kunne gennem
føre langvarige operationer, som vil stille krav om stor udholdenhed til
søs. Suverænitetshævdelse er derfor i en spændingsperiode en hovedopgave.
Denne opgave kan selvfølgelig kun løses af det danske forsvar og kan ikke
udføres af allierede enheder.

I en spændingsperiode kan der foretages indledende forsvarsforanstaltninger
herunder udlægning af minespærringer.
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Under krigsforhold:

- Farvandsovervågning og fremskudt rekognoscering.

.: Bestridelse af WP saher-redemne i dele af østersøen.

- Udlægning og forsvar af minespærringer.

- Deltagelse i invasionsforsvaret. Operationer mod fjendtligt
behersket farvand for at hæmme fjendtlige styrkers bevægelig
hed.

- Sikring af søtransport mellem landsdelene, herunder minestryg
ning.

- Sikring af modtagelse af allierede styrker og forsyninger.

- Tilrettelæggelse af transportstøtte til hærstyrkers bevægelser
ad søvejen.

6.2 DANSKE UBADES OPGAVER

Danske ubådes hovedopgaver er dag:

Opgaver i fredstid:

- Opretholdelse af et højt materiel- og personel beredskab.

- Uddannelse af egne besætninger.

- Øvelsesvirksomhed, dels træning i egne opgaver, dels som mål skib
træne i detektion og bekæmpelse af ubåde for andre søværnsenheder.

- Deltagelse i farvandsovervågning.

- Efterretningstjeneste.

- Sejlads neddykket i østersøen for at demonstrere retten til til-
stedeværelse.

- Deltagelse i oceanografiske og hydrografiske målinger .
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Opgaver i spænding:

- Deltagelse i intensiveret overvågning af visse farvandsområder.

- Deployering tiloperationsområder.

- Intensiveret patruljevirksomhed.

Opgaver i krigstid:

Ubådens primære rolle er bestridelse af fjendtligt søherredømme, altså at
bidrage til, at et farvandsområde ikke kan benyttes efter modstanderens
forgodtbefindende, selvom modstanderen har en udstrakt grad af luft- og
søoverlegenhed.

For at kunne løse denne opgave skal ubåden først og fremmest besidde evne
til at overleve og evne til at imødegå fjendtlige forsøg på at udnytte et
farvandsområde.

Overlevelse forudsætter evne til

- unddragelse af anti-ubådsoperationer
- undvigelse af angreb
- bekæmpelse af de jagende fjendtlige enheder, bl.a. større

krigsskibe.

For at imødegå fjendtlige forsøg på at udnytte et farvandsområde skal
ubåden besidde evne til

- bekæmpelse af egentlige flådestyrker (f.eks. større krigsskibe)
- bekæmpelse af lønnende mål i en evt. invasionsstyrke (landgangs-

skibe eller større krigsskibe)
- bekæmpelse af opfølgningsstyrker til en evt. invasion (handels

skibe m.v.)
- bekæmpelse af forsyningsskibe til landsatte eller fremrykkende

tropper.

Herudover har ubåden sekundære opgaver forbindelse med deltagelse spe
cialoperationer, herunder minelægning.
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6.3 UBADES EFFEKT

Ubådens opgaver er af forskellig karakter i fredstid, spænding og krigstid.
De forskellige krav, der skal opfyldes, er afhængige af det geografiske om-

. råde for opgaven, det tidspunkt, opgaven skal løses på, og den virkn ing,
der er tilstrækkel ig for at opnå den ønskede effekt. Ubådens evne t il at
løse de forskellige opgaver behøver for de flestes vedkommende ikke nærmere
udredning, evnen til at løse opgaverne ligger implicit i ubådens blotte
eksistens og normale udstyr. I fredstid kan opgaven f.eks. være overvågning
eller efterretningstjeneste. Tilstedeværelse på søen på rette tid og sted
er således et udtryk for effekt.

For opgaverne at kunne opretholde højt materiel- og personel beredskab samt
at kunne bestride fjendtligt søherredømme er en nærmere vurdering foretaget.

Beredskab

Ubåde bemandes med en lille, men højt uddannet besætning, hvis uddannelse
konstant må holdes ved lige bl.a. med øvelses- og patruljevirksomhed. Den
komplicerede teknik vedl igeholdes bedst ved et højt materielberedskab, og
den kræver en række specialværksteder med veluddannet personel.

Den lille besætning og de lave driftsudgifter (især olie o.lign.) medfører,
at ubåde kan holdes permanent udrustet, således at afhængighed af mobili
sering undgås, og ubåde kan derfor hurtigt og uden økonomiske og politiske
kompl i kat ioner gøres klar til at løse deres krigsopgaver . De er derfo r et
velegnet instrument til krisestyring.

Ubåde besidder evne til at være deployerede dykkeområder længere tid
konstant højt beredskab.

Bestridelse af fjendtligt søherredømme

For ubådene er som omtalt den vigtigste krigsopgave bestridelse af et
fjendtligt søherredømme. I krigstid vil søherredømmet i østersøen være
af væsentlig betydning for WP. De klare fordele, som findes ved at bruge
havet som transportvej, flankesikring og luftforsvarsområde, er beskrevet
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tidligere. At miste de skibe eller landgangsbåde, der skal gennemføre
transporterne, eller at miste kontrol med et forsvars- og varslingsom
råde kan være af en sådan betydning, at WP planer må ændres radikalt eller
måske opgives. Derfor vil en evne til at bekæmpe enheder som f.eks. trans
portskibe ofte være tilstrækkelig til, at disse transporter udskydes, ind
til tilstrækkeligt søherredømme i området er opnået.

Opgaven at bestride WPs søherredømme kræver derfor, at der hele tiden er
et eller flere våbensystemer, der vil kunne have effekt over for de enheder,
der søger at opnå og udnytte dette søherredømme. Der skal således være vå
bensystemer, der er tidligt på plads og som kan opretholde en effekt selv
efter forsøg på bekæmpelse, for at opgaven kan løses. Andre våbensystemer
ud over et dansk ubådsvåben, der kan bidrage til at bestride fjendtligt
søherredømme, er søminer, sømålsmissiler og skibs- og flybårne våben. Mindst
et af disse våbensystemer skal kunne præstere den tilstrækkelige virkning
på rette tid og sted.

For at vurdere ubådens effekt i krig må to forhold analyseres:

1. Evnen til at modstå en fjendtlig ubådsjagt
2. Evnen til at bekæmpe fjendtlig sejlads i området.

For at lette analysearbejdet udføres disse to analyser separat. Hovedresul
taterne fra disse analyser anføres efterfølgende:

l. Overlevelse

Analysens omfang

En gruppe ubåde svarende til Narhvalen klassen tænkes deployerede
i det danske interesseområde. En modstander udfører ubådsjagt
operationer i dette område med maritime patruljefly, helikoptere
og overfladeenheder. Sandsynligheden for detektion af ubådene
med de forskellige, mulige fremtidige sensorer under de givne
oceanografiske forhold beregnes, og de videre ubådsjagtoperatio
ner simuleres med indbyggede sandsynligheder m.v. for det til
svarende fremtidige materiel.
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For at analyserne skal være rimeligt overkommelige har man
ladet ubådene være helt passive i disse analyser, dvs. man har
set på en for ubådene særdeles ugunstig situation.

Resultat af analyse

Resultaterne blev, at indsætter WP en ubådsjagtstyrke på ca.
20% af deres samlede anti-ubådsstyrke i østersøen mod det danske
ubådsområde, og gives denne styrke fred til at koncentrere sig
alene om ubådsjagten, vil antallet af ikke-angrebne danske ubåde
halveres på ca. 5 døgn.

Vurdering af overlevelse

Overlejres dette resultat med ubådens muligheder for at imødegå

opdagelse, undvige i løbet af senere faser i ubådsjagten og
overleve et evt. angreb, forlænges dette tal med mindst en fak
tor 3. Skulle dette ikke være nok, kan man lade andre danske
(NATO) styrker gribe ind imod ubådsjagtstyrken, som opererer
langsomt rundt i et område, som man vil kunne overvåge rimeligt
fra land. En indsats med elektronisk krigsførelse, angreb med
fly og sømålsmissiler vil helt kunne afbryde modstandernes anti
ubådsoperation og igen væsentligt forøge ubådenes overlevelse.
Endeligt kan man om nødvendigt udstyre ubådene med selvforsvars
våben, primært med en særlig torpedo, anvendelig mod ubådsjagt
enheder, men evt. også luftværnsmissiler.

Alt i alt må det skønnes, at ubådene har og fremtidig kan gives
en meget betydelig overlevelse i deres patruljeområder.

Ubåden kan operere neddykket i flere uger. Genforsyning med tor
pedoer kræver med de hidtidigt anvendte typer ubåde ophold på
base eller i havn, mens genforsyning med drivmidler, proviant
m.v. kan foregå til søs. Begge disse genforsyninger udsætter
ubåden for en betydelig større risiko end bekæmpelse til søs.
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Herudover skal det bemærkes, at ubådens trykskrog og det om
givende vand yder en betydelig beskyttelse mod våbenvirkning
bortset fra direkte træffere (eller detonationer få meter fra
skroget). Ubåden er også velbeskyttet mod kernevåben, idet van
det beskytter mod termisk og radioaktiv stråling samt EMP
(Elektromagnetisk Puls). Trykvirkningen fra en detonation af
et kernevåben under vand aftager efter få hundrede meter. Ned
dykket er ubådsbesætningen også beskyttet mod kemisk og biolo
gisk krigsførelse.

2. Kampkraft

Herved forstås evnen til at sænke (beskadige) modstanderens
skibe, selvom disse er forsvarede.

Analysens omfang

For at se på en af de mest komplicerede operationer, hvor mange
mål, beskyttet af ledsagende flådestyrker, optræder, er en af
analyserne udført som et ubådsangreb mod en invasionsstyrke (i
et angreb mod Sjælland). En model for en sådan invasionsopera
tion er først beskrevet .

Model for invasion

En invasion forudsætter en betydelig grad af kontrol med situa
tionen i luften og på søen for angriberen. Adgangsvejene må be
herskes, og en angriber må indledningsvis lægge vægt på at opnå
bevægelsesfrihed ved at neutralisere flyvevåbenfaciliteter og
uskadeliggøre maritime enheder, installationer og minespærringer.

En invasion kræver en betydelig planlægning og koordination mel
lem alle indgående komponenter.

Invasionen vil i hovedtrækkene forløbe i en række faser: Sammen
dragning, indskibning, transportfase, brohoveddannelse, opfølg
ning, udbrud og logistik/genforsyning.
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Da der ikke eksisterer tilstrækkelig transportkapacitet til at
få alle styrker og deres materiel i land samtidig, etableres
først et brohoved, hvor det er muligt at modtage og opstille
den egentlige invasionsstyrke. I brohovedet er der behov for
hurtigt at kunne opstille et forsvar med tunge våben for at
kunne afvise modangreb.

Landgangsstyrkerne, der danner brohovedet, landsættes med land
gangsfartøjer, luftpudefartøjer og helikoptere.

Samtidigt hermed kan der foregå luftlandsætninger.

Såfremt der landsættes 5000 mand, kan det skønsmæssigt anslås,
at de vil medføre ca. 1000 køretøjer (kampvogne, pansrede mand
skabsvogne, kanoner og lastbiler). Der skal således overføres en
vægt incl. brændstof og ammunition på 10-20.000 tons. Transport
teknisk er det kun skibstransport, der kan klare en sådan opgave,
når brohovedet skal etableres hurtigt.

Da erfaringerne fra. 2. verdenskrig viste, at den bedste beskyt
telse mod ubådsangreb lå i konvojsystemet, altså en tæt formation,
antages det, at transportskibene i en invasionsflåde sejler i
tæt formation i parallelle kolonner omgivet af en skærm af eskor
teskibe, der yder beskyttelse mod ubåde, fly og overfladeskibe.
Fly yder dækning og foretager angreb mod mål i operationsområdet.
Helikoptere anvendes til ubådsjagt m.v.

(Store koncentrationer kan dog på den anden side udgøre et po
tentielt mål for atomvåben, og det er således et spørgsmål, om
en så stor operation bliver gennemført, hvis der er en trussel
om anvendelse af atomvåben).

Minestrygere vil på et tidspunkt slutte sig til formationen og
sejle forrest i strygeformation.

En række hjælpeskibe og eskorteskibe heriblandt skibe til luft
forsvar vil være med i formationen i større eller mindre afstand.
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Efter bombardement af land begynder invasionsflådens landsæt
ning, og landgangsfartøjerne returnerer hurtigst muligt for at
hente opfølgestyrken.

Opfølgestyrken består af en eller to hærdivisioner, der har til
opgave at foretage erobringen af landområderne. Det vil være
nødvendigt at anvende RO/RO skibe og handelsskibe for at trans
portere disse tropper og deres tunge materiel.

Det vil være nødvendigt hurtigt at råde over en intakt havn med
stor vanddybde ved udlosningen. Evt. må særlige moler etableres.

Når tropperne er konsoliderede, foretages udbrud fra brohovedet.

Under kamphandlinger vil der være et dagligt forbrug af driv
midler, reservedele og ammunition totalt på ca. 3-4000 tons, der
kræver hyppige transporter, evt. med mindre handelsskibe.

Godshåndtering er i dag moderniseret og til en vis grad automa
tiseret, og de nyere sovjetiske handelsskibstyper har en klar
militær anvendelsesmulighed.

Nyere typer kan medføre pramme, der kan sejles ind. Andre typer
kan omlaste til landgangsskibe elle~ luftpudebåde søen.

Resultat af analyse og vurdering af kampkraft

Analyserne af et antal danske ubådes angreb på en sådan styrke
viser, at det er sandsynligt, at 25-35% af den samlede søbårne
amfibiestyrke bliver ramt, samt at enkelte eskorteskibe også
sænkes, mest i selvforsvar. Ca. halvdelen af de danske ubåde
går tabt under denne operation.

Tab i denne størrelsesorden for en invasionsstyrke anses for
helt prohibitive for en invasions videre forløb. Tab i størrel
sesorden 3-5% (måske 10?) kan måske accepteres, og dette er en
indikation på, hvor lang tid, der skal bruges til ubådsjagt,
inden f.eks. en sådan invasionsoperation kan tænkes gennemført.
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Samlet konklusion

Alt i alt må således konkluderes, at ubådsvåbnet kan gennemføre sine
opgaver~ Især er beredskab, overlevelse og kampkraft i et for modstande

. ren betydningsfuldt område særdeles gode og kan om ønskeligt fortsat for
bedres.
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7. ØKONOMI

Ubåde er komplicerede kompakte enheder med udstrakt anvendelse af teknik
og elektronik. Anskaffelsesprisen for en moderne fuldt udrustet ubåd er
ca. 500 mio. kr.

Driften af ubåde kræver veluddannede håndværkere og en række specialværk
steder.

Besætninger skal have langvarig uddannelse, men da ubåde sejles med en
lille besætning, er de totale driftsudgifter for ubådsvåbnet ikke høje.

I 1985 var driftsudgifterne ca. 10 mio. kr. pr. ubåd.

Udgifter til generel operativ og logistisk støttestruktur samt til grundud
dannelse ved søværnets skoler for den enkelte ubåd er vanskelig at fastsætte
nøjagtigt. For søværnet set som helhed udgør disse ikke specificerede drifts
udgifter ca. 60% af det totale årl ige driftsbudget. Ubådens andel af udgif
ten til støttestruktur m.v. kan derfor skønsmæssigt anslås til ca. 15 mio.
kr. pr. ubåd pr . år.

For en ubåd med en levetid på 20 år vil de totale udgifter incl. afskriv
ninger således beløbe sig til ca. 50 mio. kr. pr. år.
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8. KONKLUSIONER

Kontrol med strategisk og taktisk væsentlige dele af østersøen og luft
rummet derover er af afgørende betydning for Warszawapagten i konflikter,
som vedrører Central- eller Nordeuropa. De mulige operationer for Warszawa
pagten i østersøen medfører, at Danmark kan anvende ubåde med forventet stor
effekt. Ubåde har et højt beredskab, kan deployeres tidligt uden økonomiske
og politiske følgevirkninger, har en stor udholdenhed og en så betragtelig
kampkraft og overlevelsesevne, at det farvandsområde, de opererer i, ikke
uden betydelig risiko kan anvendes af en modstanders overfladeenheder (f.eks.
til amfibiske operationer eller fremføring af reserver, genforsyning m.v.),
med mindre en langvarig og ressourcekrævende ubådsjagt først er gennemført.

De oceanografiske forhold, der råder i østersøen, er enestående sammenlignet
med forholdene i alle andre, store farvandsområder, hvor undervandskrigs
førelse kunne blive aktuel . Selvom der løbende sker en udvikling af de
detektionsmidler, der baseres på udbredelse af lyd- eller elektromagne-
tiske bølger (herunder lys), og selvom der i denne udvikling skulle ske
teknologiske gennembrud, hvilket der i øvrigt ikke er tegn til vil fore
komme i den næste lille snes år, kan man vente, at østersøen vil være
blandt de farvande, hvor udviklingen senest får afgørende konsekvenser
for mulighederne for undervandskrigsførelse.

Som suveræn nation har Danmark i fred en række behov (hævdelse af retten
til fri sejlads, informationsindhentning m.v.), som et nationalt dansk
ubådsvåben kan dække på en måde, som andre systemer ikke kan.
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