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RESUME

Rapporten beskriver landbaserede sømålsmissiler (LSM) og landbaserede
sømålsmissilbatterier.

Udgangspunktet tages i en gennemgang af sømålsmissilernes virkemåde.
Bestanddele af en organisation, der er nødvendig for at anvende sømåls
missiler, gennemgås. Nødvendigheden af information om målene fra sensorer
diskuteres, specielt påpeges behovet for sensorer, der er separeret fra
batteriet. Betydningen af danske LSM-batterier gennemgås. Det vurderes,
at LSM kan medvirke til at etablere områder på havet, hvor en modstanders
overfladeskibe ikke vil kunne operere efter eget forgodtbefindende. En
mulig anvendelse af LSM i Danmark indpasses organisatorisk mest hensigts
mæssigt som en LSM-eskadre. Opgaver i fred, spænding og krig gennemgås.
På baggrund af opgaverne vurderes effekten. Såfremt LSM ikke imødegås,
vil der kunne opnås stor effekt ved løsning af kampopgaver. Opstilling af
en LSM-eskadre vil derfor stille betydelige krav til en angribers indsats
for at lokalisere og nedkæmpe dette våbensystem.

Med en LSM-eskadre som eksempel anføres drifts- og investeringsudgifter.

Det konkluderes, at LSM-våbnet kan anvendes med effekt, men at det kun
kan være en del af det samlede invasionsforsvar.
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1. INDLEDNING

FORMAL

Ved forsvarsforliget af 29 juni 1984 blev Forsvarsministerens Råd9ivnings
og Analysegruppe (RAG) nedsat under formandskab af civilingeniør V. GUn
telberg, Forsvarets Forskningstjeneste.

RAG fik indledningsvis bl.a. opgaven at analysere en mulig anvendelse af
landbaserede sømålsmissiler i Danmark.

INDHOLD OG METODE

RAG har ved arbejdet taget udgangspunkt i forsvarslovene og forsvarskon
cepten og i øvrigt gældende regler, anordninger og planlægningsgrundlag.
Der har været ført drøftelser med forsvarets myndigheder.

RAG har endvidere gennemført uafhængige analyser af problematikken.

Mange af de baggrundsoplysninger og vurderinger, der har været anvendt,
er højt klassificerede, men nærværende rapport er uden klassifikation.

RAG er alene ansvarlig for rapportens vurderinger.

Det må understreges, at en opgave som den foreliggende, hvor et enkelt
muligt våbensystem analyseres, ikke giver tilstrækkeligt grundlag for
vurdering af systemets nyttevirkning, før tilsvarende analyser af andre
kompletterende eller alternative våbensystemer også foreligger.

DEFINITION

Ved et missil forstås her: et våben bestående af et ubemandet, militært
fartøj, der afskydes, udslynges eller slippes og derefter med egen frem
drivning kan følge en bane helt eller delvis over jordoverfladen styret
af signaler udefra og/eller fra egne indbyggede sensorer med henblik på
at ramme et udpeget mål.
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Missilets opbygning afhænger især af

- affyringsplatformen. Denne kan være i luften (fly, helikoptere),
på land (køretøjer, siloer) og på eller i havet (skib, undervands
båd). Ved land- og skibsinstallationer anvendes ofte en startrakat
(booster) til at accelerere missilet op hastighed. Boosteren kan
evt. kastes, når den er udbrændt.

- rækkevidden. Missilets rækkevidde medfører krav om en motor og
brændstof til at vedligeholde hastigheden og til at manøvrere, og
dette har væsentlig indflydelse på missilets størrelse og masse.

- målet. Missilets nyttelast er sensorer, styreorganer og spræng
hoved, og udformning af disse afhænger af måltypen.

Et landbaseret sømålsmissil vil i denne rapport blive benævnt LSM.
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2. LANDBASEREDE SØMALSMISSILER

2.1 HISTDRISK UDVIKLING

Udvikling af den type missiler, som anvendes i dag, startede under 2. ver
denskrig, hvor Tyskland med bombardementsmissilerne V1 og V2 skabte det
teknologiske grundlag for de senere både vestlige og østlige missil- og
rumprogrammer. V1 og V2 våbnene fik ingen kampafgørende betydning, men
mulighederne var blevet demonstreret. Japans anvendelse af Kamikaze-fly
som bemandede missiler til selvmordsmissioner mod amerikanske krigsskibe
i Stillehavet havde en vis effekt, men selve tankegangen var så fremmed
artet, at metoden blev afvist i vestlige lande.

Sovjetunionen fik imidlertid efter krigen ideen til at kombinere angreb
på sømål med missil teknologien og konstruerede ud fra V1 missilet de før
ste kystbaserede sømålsmissiler (LSM) beregnet til invasionsforsvar. Missi
let blev også anvendt på overfladeskibe og torpedobåde. Efter Cuba-krisen
og understreget ved sænkningen af den israelske destroyer EILATH i 1967
af en egyptisk KOMAR-båd, udrustet med sovjetiske missiler, fik den vest
lige verden iværksat udviklingsprogrammer for lignende våben. I dag findes
en lang række typer, der kan anvendes såvel skibs- som landbaseret.

Sømålsmissilerne har været anvendt i flere konflikter med stor effekt for
trinsvis affyret fra skibe og fly. Argentinske tropper affyrede dog også
et EXOCET missil fra land mod en engelsk destroyer under Falklandskrigen.
Missilet ramte og beskadigede destroyeren.

Der er samtidig udviklet modmidler mod sømålsmissiler, der også har vist
effekt under konflikter.

I dag indgår sømålsmissiler i de fleste flåders bevæbning. Søværnet an
skaffede i midten af 1970erne det amerikanske HARPOON missil til brug i
torpedobåde, korvetter og fregatter.

LSM er endnu ikke så udbredt globalt. Af østersølandene anvender Sovjet
unionen og Østtyskland dette våbensystem. Sverige, der var et af de første
lande, der anskaffede LSM, er i gang med et nyanskaffelsesprogram. Flere
andre lande overvejer at anskaffe LSM.
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2.2 SØMALSMISSILERS VIRKEMADE

De forskellige typer sømålsmissiler fungerer næsten ens ved skydning, og
forløbet af et missilskud kan opdeles i følgende faser:

Affyringsfasen. Før skud programmeres missilet bl.a. med måldata, flyve
rute m.v. Ved skud aktiveres styrekredsløb, hvorved navigationssystemer i
missilet nulstilles; herefter antændes en startraket (booster), der accele
rerer missilet op i hastighed og løfter det til en højde af et par hundrede
meter. Missilets motor startes, og boosteren kan evt. separeres og kastes.
Når motoren er stabiliseret, kan missilet begynde at manøvrere .

Anflyvningsfasen (cruise-fasen). Missilet flyver nu styret af computer
systemet om bord som autopilot. Banen, der følges, kan være programmeret
således, at der kan skiftes kurs og højde, såfremt der er forhindringer,
der skal flyves over. Over havet kan missilet dykke til lav højde og flyve
få meter over bølgetoppene. Dette kaldes på engelsk sea-skimming. Da missi
let skal have god manøvreevne og ikke være for kompliceret opbygget, er
hastigheden normalt under lydens hastighed, der er ca. 330 mis. I anflyv
ningsfasen er missilet normalt helt passivt; enkelte typer kan evt. mod
tage instruktioner om kursændring og mål position pr. radio og derefter kor
rigere deres bane.

Søgefasen. Ved et forudberegnet punkt, før missilet når frem til målet,
aktiveres målsøgeren i missilet. På grund af den lange rækning kan et mål
have nAet at fjerne sig fra den oprindeligt beregnede position, ligesom
den beregnede vind kan have været fejlbehæftet. MAl søgeren kan bestå af en
aktiv radar, en passiv radar eller et elektrooptisk (f.eks. infrarødt)
sigte. Missilet kan evt. i søgefasen stige til en flyvehøjde, der giver
bedre detektionsmulighed.

SAfremt der ikke er et mål nær den forudberegnede position, kan missilet
udvide sit søgeomrAde efter et specielt program.

Terminalfasen (Homing-fasen). NAr der er detekteret et mål, og missilet
har afsluttet forskellige prøver for at sikre, at det er et rigtigt mål,
styrer missilet mod dette. Der kan gennemføres forskellige manøvrer i denne
terminalfase. Missilet kan stige til stor højde og dykke mod målet eller
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søge ned til havoverfladen for at gøre brug af modmidler så vanskelig
som mulig. Brandrøret vil normalt aktiveres ved anslag mod målet. Spræng
hovedet kan indeholde forfragmenterede metaldele og højeksplosivt spræng
stof, og et forsinkelseskredsløb kan sikre, at detonationen sker inde i
målet.

Da detonation normalt sker i overbygning eller over vandlinien, kan det
hyppigt forekomme, at en enkelt træffer ikke er tilstrækkelig til at stoppe
et skib. Ud fra model beregninger kan der opstilles tabeller over det antal
missiler af en bestemt type, der skal til for at beskadige en given skibs
type til et nærmere fastsat niveau.

Såfremt mål skibet er udrustet med anti-sømålsmissilsystemer, kan der end
videre være tale om at skulle skyde så mange missiler, at modstanderens
varslings- og be~pelsessystemer mættes. Der kan være behov for salvestør
relser på 4 - B missiler mod et moderne orlogsskib.

Tabel 1 viser en oversigt over en række missilsystemer, der kan anvendes
som LSM.



LAND/ NAVN LÆNGDE VÆGT FREMDRIVNING STYRING RÆKNING HASTIGHED SPRÆNGHOVEDPRODUCENT

FRANKRIG o--- <
Booster + Inerti

IO

MATRA DTOMAT 4,B m 700 kg 180 km c.s M 60 kg HE
.,

Turbojet Aktiv radar '"
'"Inerti
...

AEROSPATIALE EXOCET MM38 5,2 m 734 kg Totrinsraket 40 km c.s M 165 kg HE o
Aktiv radar <

IO

Inerti
.,

EXOCET MM40 5,8 m 850 kg Totrinsraket 70 km 0,9 M 165 kg HE IO
Aktiv radar ::l

NORGE
~,..
se-

Inerti
IO

KONGSBERG PINGUlN 3,0 m 330 kg Totrinsraket Infrarød 35 km 0,7 M 120 kg HE ~.

'"
SVERIGE

~.

'"

I~Booster + Inerti
'<

5MB R8S15 4,5 770 kg 115 km 0,8 M 200 kg HE '"m Turbojet Aktiv radar
... N

~
Booster + Inerti ::'

USSR STYX SS-C-3 6,3 m 2300 kg Raket m. fl. Aktiv radar 80 km c.s M 500 kg HE o.
brændstof IO.,

USA
,....
::l

McDonnel Douglas HARPOON RGM84 4,6 680 kg Booster + Inerti 110 km c.s M 225 kg HE
..

m ::l
Turbojet Aktiv radar <

IO
::l
o.
IO

'"
'"oæl

HE • Høj Eksplosivsprængstof ....
Ul

M • MACH - lydens hastighed ca. 330 m/s
;r:
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2.3 ET LSM-BATTERIS BESTANDDELE OG ORGANISATION

I det efterfølgende vil der blive anvendt betegnelsen "et landbaseret
SSM-batteri" eller et LSM-batteri om en landbaseret enhed, udstyret med
sømålsmissiler. Der er ikke hermed taget stilling til størrelse, udstyr
eller mobilitet for en sådan enhed. Ej heller om det er en eksisterende
eller en ny type enhed i forsvaret, der evt. skal udrustes med sømåls
missiler.

For at kunne anvende et LSM-batteri er det nødvendigt, at det er organi
seret med en ledelse, kommunikation og sensorer eller adgang til sensor
oplysninger, og at det har evnen til at transportere, opbevare, klargøre
og skyde sømålsmissiler. Herved adskiller det sig ikke fra opbygningen af
de fleste andre våbensystemer.

Et antal LSM-batterier vil kunne ledes fra en kommandomyndighed, som f.eks.
et marinedistrikt, der i samråd med overordnede kommandOmYndigheder beor
drer indsættelsen af de forskellige kampmidler, der er til rådighed. LSM
batterierne kan tænkes at modtage ordrer om evt. stillingsskift, stil
lingsindtagen og ildledelse på baggrund af en foretagen sammenstilling
af sensorinformationer. Denne overordnede ledelse kan også foregå fra en
særlig kommandovogn, hvis valget falder på mobile batterier.

Det enkelte batteris ledelse har til opgave at sikre maksimal effekt af
våbensystemet og lede den praktiske betjening og operation af batteriet.
LSM-batteriets ledelse må ud fra modtagne ordrer, sensorinformation evt.
fra batteriets egne sensorer, foretage den egentlige ildledelse, beregne
nødvendige skydeparametre og betjene kommunikation med sensorer og andre
komponenter i forsvaret.

De sensorer, LSM-batteriet anvender, kan enten være batteriets egne eller
indgå i andre militære enheder. P.g.a. sømålsmissilernes roækning vil der
ofte være tale om, at der er behov for sensorinformation om mål, der lig
ger uden for roækkevidde af LSM-batteriets egne sensorer.

Et mobilt LSM-batteri kan opbygges på lastvogne. Batteriledelsen kan så
foregå fra en kommandovogn, der har proæsentationsudstyr og datamat til
ildledelsesberegninger.
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Der kan evt. være vogne med sensorudstyr, f.eks. radar og ESM (Electronic
Warfare Support Measures), der opererer i tilknytning til batteriet.

Der kan være behov for specielle kommunikationsvogne osv.

For at kunne affyre et sømålsmissil er det nødvendigt at have en affy
ringsrampe (launcher) foruden affyringsdatamaten samt den nødvendige
strømforsyning. Da missilerne er forholdsvis sårbare Over for stød og
slag, transporteres de ofte i specielle transportbeholdere (canister).
Den totale vægt af missil og transportbeholder kan være 1 - 2 tons. For
at spare vægt udformes transportkassen, så den kan indgå som en del af
affyringsrampen, således at missilet ikke skal omlades, men kan skydes
direkte fra transportbeholderen.

For at have håndterlige vægte kan der kun transporteres 2 - 4 missiler på
samme transportvogn. Såfremt transportbeholderen kan eleveres, og vognen
nivelleres og afstøttes. kan der fyres direkte fra transportvognen.

Under transport adskiller køretøjerne sig ikke væsentligt i udseende fra
andre militære køretøjer. Ved ankomst til affyringspositionen parkeres
vognene evt. et par hundrede meter fra hinanden; der nivelleres. trækkes
kabler mellem vognene. startes generatorer m.v. Positionen måles op, og
vognene orienteres efter en kompas retning.

Affyringsdatamat og præsentations- og kommunikationsudstyr startes. affy
ringsramper eleveres. hvorefter batteriet er klar. En trænet besætning
kan formentlig foretage en sådan til rigning på 15 - 20 minutter. Efter
affyring kan stillingen forlades efter få minutters afrigning af kabler
m.v.

LSM-batteriet kan betjenes af en lille besætning. Vælges en løsning med
2 missiltransport/affyringsvogne og en datamat/kommunikationsvogn pr.
batteri foruden lettere køretøjer. kan den operative besætning være ca.
25 mand. Ønskes et minimum af nærforsvarsevne. øges personel forbruget
væsentligt. Såfremt der ønskes egen luftsikring. stiger endvidere antal
let af operatører og betjeningspersonel.
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Et mobilt LSM-batteri kan yderligere udbygges. Der kan opstilles en række
krav til transport. terrængående egenskaber. sløring. bevogtning. beskyt
telse. kommunikation i stilling og under transport. strømforsyning. for
plejning og underbringelse.

Beskyttelse mod forskellige ydre påvirkninger såsom kemiske kampstoffer.
beskydning, lynnedslag og Elektromagnetisk Puls (EMP) vil stille en række
supplerende krav til materiellet.

2.4 SENSORER

Et LSM-batteri er afhængig af at kunne få informationer om det mål. der
skal skydes på. Som absolut minimum skal man have en retning fra LSM
batteriet og en omtrentlig afstand til målet. Sandsynligheden for at ramme
det rigtige mål øges med bedre måldata. Målets nøjagtige position. dets
kurs og hastighed og meteorologiske parametre i banen er vigtige. Opdate
ringshyppigheden bør være stor. så data ikke bliver for gamle.

LSM-batteriet kan enten have eget udstyr til at give mål data sammen med
batteriet (egne sensorer) eller have udstyr til et samarbejde med andre
enheder i afstand fra batteriet (eksterne sensorer). Sensorerne bør kunne
indgå i overvågning. herunder detektere, identificere. lokalisere og
følge skibe og fartøjer. De bør kunne assistere ved måludpegning, mål
databeregning og målfordeling. hvor det kan være et specielt Sklb i en
formation. man ønsker at kunne bekæmpe. En vigtig opgave for sensorerne
er herudover at kunne konstatere effekten i mål området af en træffer for
at kunne afgøre, om der evt. skal affyres flere missiler/salver.

En sensor for et LSM-batteri bør kunne detektere selv små objekter på
havet under de sædvanligt forekommende meteorologiske forhold (især sø
gang og regn). kunne identificere mål med stor nøjagtighed og have til
strækkelig opdateringshyppighed til at kunne beregne målets kurs og hastig
hed. Sensoren bør ikke kunne røbe LSM-batteriets position og bør samtidig
kunne foretage sine observationer på afstande. der svarer til LSM-batteri
ets skudvidde. Sensoren må samtidig kunne beskytte sig selv og derfor ikke
være for tæt på fjendtlige enheder. Sensoren bør have en høj grad af re
sistens over for elektronisk krigsførelse.
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En gennemgang af eksisterende sensorer viser, at der ikke er noget enkelt
system, der kan klare alle de her skitserede krav. En landbaseret sensor
kan fra kysten maksimalt opnå en nækning på ca. 50 km afhængig af type.
Dvs. at LSM-batteriet med egne sensorer vil være henvist til at skyde
fra en kystnær position og dermed have en øget sårbarhed. Såfremt LSM
batteriet ønsker at skyde fra en bedre skjult position under anvendelse
af stor missilnækning, bør det anvende eksterne sensorer. Den eksterne
sensor kan principielt være en hvilken som helst af forsvarets sensorud
rustede enheder, men kravet om hurtig og sikker kommunikation sætter visse
begnænsninger. Eksterne sensorer kan være

Skibe, der kan være i mål området i lang tid under alle vejrforhold og er
udstyret med radar, ESM, sonar og optiske systemer foruden datalinks og
sikre kommunikationslinier.

Ubåde kan som eksterne sensorer operere i farvandsområder, hvor en mod
stander har en høj grad af søherredømme, men der er risiko for detektion

hver gang, der kommunikeres.

Kampfly (f.eks. F-16) medfører detektions- og kommunikationsudstyr og vil
i kraft af fart og defensivt udstyr være i stand til at kunne afsøge et
område hurtigt.

Helikoptere har mulighed for at medtage flere typer sensorer og opera
tører samt evne til at blive i et område gennem længere tid. Derved er
de en velegnet mulighed som eksterne sensorer.

Andre fly vil ligeledes kunne udstyres med detektions- og kommunikations
udstyr. RAG har i ref. 8 set på muligheden af at udstyre GULFSTREAM fly
med syntetisk apertur radar (SAR).

Ubemandede fly. Der er en række muligheder inden for materiel kategorien
ubemandede fly (UMA) for at udstyre sådanne med forskellige typer senso
rer og kommunikationsudstyr.

Ubemandet registreringsudstyr kan udlægges som bøjer eller placeres på
havbunden, og det kan ved passage af skibe afgive et signal.
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Landbaserede sensorer kan være udstyret med radar, ESM eller optiske
systemer. Der kan anvendes faste installationer som f.eks. kystradar
stationer eller mobile sensorer.

Forsvarets kommando-, kontrol- og informationssystemer (CClS) vil kunne
bidrage i en opklaringsfase og bidrage med kommunikationsfaciliteter.
men oplysningerne om mål i CClS kan i visse tilfælde være lidt forsin
kede eller behæftet med unøjagtighed, så der ikke altid kan foretages
engagement med LSM på disse data. Den generelle situationsoversigt over
egne og modstanderens enheder i et geografisk område, der kan skaffes
CClS, er derimod af stor værdi f.eks. i identifikationsprocessen.

Sensorernes overlevelsesevne indtil tidspunktet for indsættelse af LSM
kan blive et centralt problem. Det vil blive nærmere behandlet senere.

2.5 ET LSM-BATTERlS OPGAVER

Ved opstilling af landbaserede sømålsmissiler bør der tages hensyn til
løsning af en række underopgaver. Dette kan enten ske i samarbejde med
eksisterende komponenter i forsvaret eller ved at sikre, at LSM-batteriet
kan løse opgaverne selvstændigt. Opgaverne er stort set identiske med
opgaver, et skib bevæbnet med sømålsmissiler skal løse i en tilsvarende
rolle.

Operative opgaver

Der skal foretages overvågning af relevante farvandsområder, og evt. mål
skal kunne detekteres og følges. Der skal kunne foretages måludpegning,
dvs. beregning af målets position, kurs og hastighed. Oplysninger om tids
punkt for observation og målets art bør foreligge. Disse mål data skal
kunne kommunikeres til missil batteriet uden interferens med egne eller
fjendtlige signaler. Missilbatteriet vil her være afhængigt af en ekstern
sensor.

Missilbatteriet skal være skudklart. Det skal kende sin egen position og
nøjagtig referenceretning. Batteriet bør om muligt kende den generelle
situation i mål området, bl.a. hvor egne enheder befinder sig.
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Ved beslutning om skud skal en række taktiske og tekniske parametre fast

lægges:

- salvestørrelse
- hvilke affyringsramper skal anvendes
- retning LSM skal skydes i
- afstand LSM skal flyve
- manøvrer, flyvehøjde, drejepunkter
- ordrer til målsøger
- undvigemanøvrer.

Det skal fastlægges, om missilet skal overflyve egne enheder, og om der
evt. skal samarbejdes med en enhed, der kan overtage styring af missilet
undervejs.

Beslutning om skud vil formentlig blive foretaget efter direktiv fra en
central myndighed, der har en samlet oversigt. I tilknytning hertil vil
det være hensigtsmæssigt, at batteriet i tilfælde af kommunikationssvigt
selvstændigt kan identificere målskibe og evaluere situationen. Der vil
være behov for kommunikation med andre enheder for at tilsikre koordina
tion og samarbejde. Der skal evt. gives en advarsel til egne enheder om
skud.

Efter skudafgivelse skal virkningen observeres og bedømmes. Det skal vur
deres, om der skal afgives yderligere skud mod samme mål, skiftes mål
eller stoppes.

Resultatet skal rapporteres. LSM-batteriet skal evt. foretage stillings
skift, rykke tilbage til beredskabsstilling eller evt. køre til depot/
magasin for genopladning.



- 19 -

A~ROSPATIALE EXOCET

AM·39 A1r-to-Sh1p M1ss11e

-J
/'14·40 Sh1p-to-Sh1p M1ss11e

Gu1dance ctJnPuter" 'ierttcal gyro Foldable wings BODS ter motor

A.hl gYTO Fralplentatton casing

Fig. 1

FoldatJle steerfng fins

Fin actuators

Et sømå1smissil



- 20 -

Fig. 2

LSM-transportvogn
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Tegning MATRA

1. Helikopter foretager radarovervågning
2. LSM-batteriet har radarkontakt med helikopteren
3. Helikopter detekterer mål skib
4. Helikopter sender måldata til LSM-batteri via radio link
5. Skudordre sendes til missilvogn
6. Efter skud kan missilet evt. modtage instruktioner
7. I terminal fasen styrer missilet selv mod målet

Fig. 3

Et LSM-batteris funktioner
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Fig. 3 a

Opstilling af et LSM-batteri
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2.6 MODMIDLER

Bekæmpelse af sømålsmissiler tillægges høj prioritet i mange lande. Der
bliver anvendt mange ressourcer til forskning og udvikling af metoder og
materiel til løsning af denne opgave.

Formålet med modmidler er at hindre en modstander at anvende sine sømåls
missiler effektivt.

Et LSM-batteri kan ødelægges ved missilangreb, luftangreb eller bombarde
ment, men afhængig af beredskab, beskyttelse og bevogtning kan LSM-batte
riet være deployeret eller fysisk beskyttet så godt, at denne form for be
kæmpelse kun har ringe sandsynlighed for at lykkes. I denne sammenhæng ses
bort fra ødelæggelse ved sabotage. Bekæmpelsen af sømålsmissiler vil derfor
fortrinsvis finde sted i flyvefasen. Dette kan gøres ved at ødelægge dem
eller ved at narre dem. Der tales i NATO-terminologien om hardkill eller
softkill.

Hardkill

Der kan anvendes småkalibrede kanonsystemer eller luftværnsmissiler fra
skibe. Herudover kan anvendes missiler affyret fra luftforsvarsfly. Sø
målsmissilet skal rammes og beskadiges enten ved en direkte træffer, der
kan beskadige styresystem eller bringe missilet til detonation eller ved
en detonation tæt ved missilet, hvorved fragmenter eller trykvirkning be
skadiger kontrolflader eller styresystem. Der kræves rettidig varsel og
nøjagtig styring af våben. Missilet bør rammes/beskadiges på så stor af
stand, at en detonation ikke påvirker eget skib. Afstanden bør også være
så stor, at dele fra et truffet missil ikke kan ramme eget skib.

Softkill

Der anvendes elektronisk krigsførelse, og der er en række muligheder af
hængig af den afstand, et angribende sømålsmissil opdages på. Falske mål
i form af flydende objekter med radarreflektor eller varmekilder kan gøre
målvalg besværlig. Elektronisk støj, udsendt på missilets frekvenser, kan
skjule mål, og udkastning af chaff (små metalstrimler) kan skabe massive
falske mål. Et detaljeret kendskab til styresystemet i et sømålsmissil vil
gøre det muligt at konstruere et softkill våben, der vil have meget stor
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effekt. Det kan derfor være nødvendigt med mellemrum at foretage modifi
kationer af egne sømålsmissiler, såfremt det vurderes, at de på denne måde
er blevet operativt forældede.

2.7 OPERATIONSMILJØET

Et landbaseret kystmissilbatteris evne til at operere ,af hænger , som almin
deligt for de fleste våbensystemer, især af sensorers og kommunikations
udstyrs mulighed for at fungere selv under ugunstige vejrforhold og/eller
elektronisk krigsførelse.

Danmarks beliggenhed mellem fastland og ocean skaber meget varierende
meteorologiske forhold. Kraftig vind, sne, regn og tåge kan medvirke til
at nedsætte rækkevidde for overvågningssensorer og dermed muligheden for
at lokalisere og identificere evt. mål. Statistisk set er middelvindstyr
ken 6 - 7 m/s om vinteren aftagende til 4 - 5 m/s om sommeren. Storm fore
kommer ofte om vinteren, op til 6 - 7 dage om måneden. Det regner mellem
120 og 150 dage om året. De vådeste måneder i østersøområdet er juli og
august. Tåge forekommer hyppigt om vinteren og det tidlige forår.

Selve missilet kan påvirkes i flugten af vindstød og bringes ud af kurs.
Motorydelse kan påvirkes af temperatur og tryk, og missilets hastighed kan
variere. Missilets flyvehøjde over havet må afpasses efter bølgehøjden for
at undgå ustabil flugt. Herudover vil missilets egne sensorer påvirkes af
ekstreme vejrforhold på samme negative måde som overvågningssensorerne.

Elektronisk krigsførelse kan ligeledes påvirke operationsmiljøet. Bag
grundsstøjniveauet kan hæves med aktive udsendelser, således at overvåg
ning vanskeliggøres, og tilstedeværelsen af skinmål kan gøre identifika
tion og måludpegningsprocesserne besværlige.

Mindre skibe samt bøjer og sømærker kan under visse omstændigheder have
en kraftig signatur og bevirke, at mål udpegning bliver mere tidkrævende,
da man skal igennem en omfattende identifikationsproces.

Sammenfattende kan det konstateres, at meteorologiske og menneskeskabte
forhold i miljøet kan gøre kontrasten mellem skibe og deres naturlige
baggrund mindre udtalt, og dermed reduceres detektionssandsynligheden
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for typiske missilmål. Tilstedeværelsen af falske mål, hvad enten de er
virkelige eller resultat af elektronisk krigsførelse, formindsker lige
ledes muligheden for let at detektere de egentlige missilmål.

Miljø- og vejrforholdene påvirker naturligvis også modstanderens opera
tioner på en tilsvarende måde. Visse typer af operationer er mindre sand
synlige, såfremt vejret er for dårligt.

2.8 ANVENDELSESMULIGHEDER FDR ET LSM-BATTERI

Det enkelte LSM-batteri er i kraft af sine våbens ultimative karakter og
det begrænsede antal missiler ikke frit stillet i valg af operationsform.
Det skal deployere tidligt i en konflikt fra det sted, hvor missilerne
opbevares i fredstid, for at undgå ødelæggelse. Det skal holde sig skjult
og passivt, indtil der kan blive brug for det, for at undgå opdagelse og
nedkæmpelse. Det skal, når der modtages ordre om skud, hurtigt kunne ind
tage en helst i forvejen rekognosceret stilling, rette ind, beregne skud
data osv., afgive den nødvendige salve og dernæst foretage skift af posi
tion evt. tilbage til en skjult eller beskyttet position.

Beskyttelse af LSM-batteriet mod detektion og mulig bekæmpelse under maga
sinering, transport og opstilling skønnes at være et ikke ringe problem,
som dog kan reduceres, hvis batteriet deployeres til skjulte positioner,
inden egentlige kamphandlinger finder sted.

Depoternes placering kan ikke i længden holdes skjult for en modstander,
deployeringstidspunktet er således det eneste, der kan varieres. Behovet
for tidlig deployering understreges af, at andre vitale transporter af
miner, ammunition m.v. også vil finde sted, inden egentlige kamphandlin
ger påbegyndes. Såfremt tidlig deployering ikke finder sted, kan LSM
batteriet, efter kamphandlinger er påbegyndt, blive udsat for angreb af
missiler, fly , helikoptere, specialstyrker og luft- eller sølandsatte
tropper. Muligheden for sabotage og 5. kolonnevirksomhed vil også altid
være til stede. Netop denne trussel er måske den mest realistiske mod et
LSM-batteri. Den vil være en konstant tilstedeværende faktor, som der må
tnæffes forholdsregler imod.
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Det vil derfor være nødvendigt at koordinere transport og sikring med
felthær, lokalforsvar og hjemmeværn. Såfremt det ikke er muligt at få
nærsikringsstyrker stillet til rådighed, må LSM-batteriets egen besæt
ning inkludere et minimum af styrker til bevogtning og nærforsvar. LSM
batteriernes operationer må være nøje koordineret med områdeluftforsvaret
(lHAWK-enheder og jagerfly), således at der kan opnås luftsikring og i
øvrigt for at forhindre, at luftforsvaret engagerer affyrede sømålsmissi
ler. Der kan evt. være behov for egen luftsikring eller nærluftforsvar.

Forskellige former for passiv beskyttelse, pansring, hangarer. camouflage.
passiv og aktiv vildledning etc. bør overvejes. hvis man vil indføre LSM
batterier. Parkerings- og skydepositioner behøver ikke at være i umiddel
bar nærhed af kysten. Batteriet kan stå midt på Sjælland og herfra affyre
sine missiler mod mål i den vestlige del af østersøen. Den længere flyve
strækning. missilerne skal tilbagelægge. gør dog engagementstiden længere.
men den taktiske fordel ved frit at kunne placere batterierne er stor.
ligesom modstanderen stilles over for et større problem. når missilerne
kan komme fra mange positioner. Overraskelsesmomentet kan blive stort.

Et LSM-batteri virker dels ved "fleet-in-being" princippet. dels ved
direkte at kunne bekæmpe skibsrnål. Det førstnævnte princip består i, at
en modstander, der har informationer om. at der er et LSM-batteri, der
opererer i et givet område (f.eks. fra en ø), kan føle sig nødt til i
sin planlægning enten at afsætte styrker til at finde og bekæmpe batte
riet eller at undgå at komme inden for skudvidde eller evt. sensorrækning
af batteriet. Modstanderen kan dog også vælge at fortsætte sine operatio
ner i håb om, at modmidler (elektronisk krigsførelse, luftværnskanoner
o.lign.) ville kunne hindre/begrænse tabene. LSM-batteriet udgør en trus
sel, der må tages stilling til.

l modsætning til den førstnævnte afskrækkende passive anvendelse er det
den primære opgave for LSM-batteriet at bekæmpe skibe. Valg af mål afhæn
ger både af tidspunkt, position, mål identifikation og antal missiler til
rådighed.
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Den optimale anvendelse af et forholdsvis lille antal kostbare sømåls
missiler er en særdeles knævende opgave, der må udføres ud fra et infor
mationsgrundlag, der kan være mangelfuldt. Der kan tænkes flere forskel
lige mål prioriteringer. Der skal naturligvis her tages hensyn til og
samarbejdes med øvrige komponenter i forsvaret.

Sammenfattende vil indsættelsen af et LSM-batteri være passiv i en lang
periode, hvor overlevelse er en hovedopgave, og aktiv i en kortvarig
periode, hvor der skydes.

Såfremt LSM-batteriet har egne sensorer, kan disse evt. indgå i forsvarets
varslingssystem som reserve eller erstatning for beskadigede eller øde
lagte komponenter.

LSM-batteriets militære muligheder og begnænsninger træder måske klarest
frem i en direkte sammenligning med andre relevante komponenter i forsva
ret. I forhold til kystartilleriet er LSM-batteriet

- bedre i stand til at skyde mod bevægeligt mål
- meget længere rækkende
- udstyret med større granatvægt
- i stand til at korrigere kursen mod målet
- i kraft af mobilitet bedre beskyttet.

LSM-batteriet mangler derimod

- evnen til fortsat beskydning med store ammunitionsmængder
- evnen til at dække et meget stort målareal.

forhold til jagerbombefly er LSM-batteriets missiler

- uafhængig af startbaner
- mindre udsat for opdagelse (mindre størrelse - flyvning langs

havoverflade)
- udstyret med mindre samlet ladningsvægt
- mindre afhængig af vejr og lysforhold.
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LSM-batteriets missiler er derimod ikke

- reprogrammerbare i luften (kan ikke skifte taktik)
- udstyret med mulighed for nøje diskrimination i mål område

mellem vigtige og uvigtige mål
- i stand til at give tilbagemelding om forvoldt ødelæggelse
- i stand til at afbryde en iværksat mission
- udstyret med selvbeskyttelsesudstyr.

forhold til skibsbaserede sømålsmissiler (selvom det er præcis det
samme missil, der indgår) er LSM-batteriet

- bedre beskyttet mod detektion
- monteret på en billigere platform
- på grund af spredt opstilling af det enkelte batteris vogne

mindre sårbar.

LSM-batteriet har derimod ikke

- samme mobilitet som de skibsbaserede sømålsmissiler
- taktisk fleksibilitet i våbenanvendelsen (skibet kan anvende et

billigere våben til visse typer opgaver. Der kan f.eks. ikke sky
des et varselsskud med et sømålsmissil)

- samme beskyttelse mod A8C-våben
- evne til som platform at løse andre af søværnets pålagte opgaver.

2.9 BETYDNING AF DANSKE LSM-BATTERIER

Landbaserede sømålsmissilbatterier giver en forøget mulighed for at kunne
etablere områder (sea denialområder), hvor en modstanders overfladekrigs
skibe ikke vil kunne operere efter eget forgodtbefindende, og mulighed for
at etablere kystforsvar, selv efter at egne overfladeenheder er fordrevet/
nedkæmpet. Det er hermed muligt at skabe større dybde i forsvaret, og spe
cielt vil en opstilling af LSM på Bornholm kunne presse WP operationer
tilbage fra den vestlige del af østersøen. Dette vil være ensbetydende
med en styrkelse af dansk forsvar og NATOs konventionelle forsvar.
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Anvendelsesmulighederne for danske LSM-batterier kan illustreres ved
efterfølgende figurer. Der er vist missilnækninger for mulige opstil
linger på Stevns (fig. 4) og Bornholm (fig. 5). Der er regnet med en
missilnækning på 110 km. hvilket ikke er atypisk. Dette knæver imidler
tid assistance af en sensor uden for LSM-batteriet for at få oplysninger
om målets position. En sensor placeret sammen med LSM-batteriet vil ikke,
selv under de mest gunstige omstændigheder. kunne opnå en nækning som
selve missilet. Typiske nækninger for kystbaserede sensorer er vist på
fig. 6. Såfremt der kun rådes over egne landbaserede sensorer. kan der
kun engageres mål inden for disses nækning. Såfremt målene skal identifi
ceres visuelt fra land. kan dette kun foregå i en afstand fra land. som
skitsernæssigt er vist på fig. 7.

LSM vil komplettere ubådsvåbnet specielt ved at kunne give mulighed for
at engagere måltyper. der ikke er velegnede torpedomål (f.eks. luftpude
fartøjer).

Opstilling af et stærkt LSM-våben vil medføre en formentlig større indsats
af en modstander for at lokalisere og ned~pe dette. før operationer i
den vestlige del af østersøen. inden for LSM-batteriernes nækkevidde. kan
iv.ærksættes. Dette medfører. at der bindes styrker til at løse denne op
gave.

Det vil dog også kunne medføre en forøgelse af kamphandlinger på eget ter
ritorium. specielt i de områder. hvor LSM-batterierne kan tænkes deployeret.
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Teoretisk rækkevidde for et LSM-batteri opstillet på Stevns
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Fig. 5

Teoretisk nækkevidde for et LSM-batteri opstillet på Bornholm
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Fig. 6

Teoretiske nækkevidder for landbaserede
sensorsystemer opstillet langs kysterne
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Fig. 7

Teoretisk område for optisk identifikation af skibe fra land
(klart vejr/dagslys)
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3. TEKNOLOGISK UDVIKLING

Sømålsmissilerne undergår en udvikling i kraft af bl.a. udviklingen inden
for mikroelektronik, datamat- og sensorteknologi. Udviklingen inden for
aerodynamik og fremdrivning vil ligeledes påvirke de fremtidige sømåls
missiler.

Et sømålsmissil vil kunne få større hastighed end i dag. Anvendelsen af
kompositmaterialer og øvrige tillempninger fra flyindustrien vil betyde,
at der kan opnås stabil flyvning med overlydshastighed. Dette betyder, at
flyvetiden bliver mindre, og dermed større tnæffesandsynlighed. Samtidigt
også, at en modstander får kortere tid til at iværksætte modmidler mod sø
mål smissiler.

Et sømålsmissil kan opnå større præcision ved at have bedre indbyggede
sensorer, evt. flere forskellige i en såkaldt hybrid målsøger. Sensorerne
vil få større mulighed for at skelne mellem falske og rigtige mål og vil
kunne opnå større selektivitet end i dag. Erfaringer fra kunstig intelli
gens samt"ekspertsystemer vil blive udnyttet.

Et sømålsmissil vil kunne medføre større nyttelast form af et større
sprænghoved og/eller mere elektronik end i dag.

Et LSM-batteris egne og eksterne sensorer forventes tilsvarende at blive
udviklet henimod at få en bedre evne til at filtrere de "rigtige" mål fra
de falske eller mindre interessante, og hermed sættes LSM-batteriet i
stand til at kunne foretage de videre beregninger med stor nøjagtighed.

Beskyttelse af et LSM-batteri kan formentlig forbedres ved udnyttelse af
camouflageteknik og letvægtspansringer. Et LSM-batteri bør kunne operere
helt uden selv at anvende aktiv transmitteret udstråling.

Kommunikations- og navigationsudstyr vil stadig blive videreudviklet.

De skibstyper, der kan forventes at være mål for sømålsmissilerne, vil
også blive udviklet bl.a. i form af en reduktion af radar og infrarød sig
natur, hvorved detektion kan blive mere vanskelig. Der bliver forsket i
elektronisk krigsførelse, og der udvikles våbensystemer (hurtigtskydende
kanoner og missiler) til bekæmpelse af sømålsmissiler.
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Alt i alt vil der i perioden frem til år 2000 næppe forekomme en udvikling,
der vil ændre forholdet afgørende mellem sømålsmissilerne på den ene side
og modmidlerne på den anden side. Det er naturligvis her en forudsætning,
at sømålsmissilerne løbende opdateres i takt med den teknologiske udvik
ling.
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4. 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 nødvend ig 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 strateg iske 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.

* Dette kapitel er sammenfaldende med kap. 5 ref. 1.
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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 østersøen, hvor an
grebet er et led i en omgående bevægelse mod NATOs central front,
vil sikring af flanken på havet være vital. østersøen kan direkte
blive en fremrykkevej for tropper, der kan foretage kystspring
eller invasion. Invasionsområder kan tænkes at være den sjællandske
øgruppe, Slesvig-Holsten og Jylland, hvor invasionen over søen er
et led i den samlede fremrykning. Luftsikring er ligeledes vital,
og store overfladeskibe kan bidrage hertil.

- I tilfælde af, at WP ønsker passage for flådestyrker og fly gennem
dansk område, kræves kontrol med st~derne og luftrummet. Det
indebærer, at dele af dansk område må beherskes. Dette kan opnås
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ved fremstød gennem Slesvig-Holsten eller en invasion over øster
søen 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 lokalt 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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5. EN DANSK LSM-ORGANISATIONS MULIGHEDER OG EFFEKT

5.1 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 mulig
heden for pressioner mod Danmark og i det hele taget bidrage
til at forebygge krig. Gennem overvågning af dansk område og
ved afvisning af krænkelser skal forsvaret hævde landets suve
rænitet, og i tilfælde af et angreb skal det umiddelbart kunne
imødegå 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.

Det har derfor været naturligt i denne analyse at betragte LSM som et sø
værnsvåbensystem. Det er dog vigtigt at bemærke, at operativ anvendelse af
LSM kræver nøje koordination med andre værn og våbensystemer, der har samme
opgave eller opererer i samme område.

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

Under fredsforhold:

- 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.
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- Farvandsovervågning, herunder patrulje og rekognosceringsvirk
somhed.

- Efterretningsvirksomhed.

- Suverænitetshævdelse.

- Afvisning af krænkelse af dansk søterritorium.

- Forberedelse til løsning af krigsopgaver (herunder også uddannelse
og træning).

Under spænding:

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

Opgaverne vil principielt være de samme som fredsopgaverne, men på grund
af den latente mulighed for overgang til egentlig krigstilstand må over
vågning og efterretningsvirksomhed intensiveres. Det anses for karakte
ristisk for en spændingsperiode, at modstanderen vil kunne gennemføre
langvarige operationer, som vil stille krav om stor udholdenhed.

Tilstedeværelse i form af patruljering og rekognoscering på dansk og
internationalt farvand intensiveres.

I en spændingsperiode kan der foretages indledende forsvarsforanstaltnin
ger herunder udlægning af minespærringer og deployering af LSM-batterier.

Under krigsforhold:

- Farvandsovervågning og fremskudt rekognoscering.

- Bestridelse af WP søherredømme i dele af østersøen.

- Udlægning og forsvar af minespærringer.

- Deltagelse i invasionsforsvaret. Operationer mod fjendtligt be
hersket farvand for at hæmme fjendtlige styrkers bevægelighed
og mulighed for fremføring af materiel og personel.

- Sikring af søtransport mellem landsdelene, herunder minestrygning.

- Sikring af modtagelse af allierede styrker og forsyninger.

- Tilrettelæggelse af transportstøtte til hærstyrkers bevægelser
ad søvejen.
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5.2 ET EKSEMPEL PA MULIG OPBYGNING AF EN LSM-ORGANISATION

1. Struktur

Søværnets landbaserede organisation, der omfatter kampenheder og operativ
støttestruktur, er opbygget omkring marinedistrikterne.

De tre marinedistrikter (Kattegat, Sundet og Bornholm) varetager farvands
overvågning, søredningstjeneste og formidler støtte til flådens operatio
ner.

Marinedistrikterne har en række kystradarstationer, kystudkigsstationer og
en række øvrige sensorer, der sammen med forbindelserne til havnemyndig
heder, toldvæsen og politi bidrager til det billede af farvandene, der er
en forudsætning for løsningen af mange af opgaverne. Marinedistrikterne
anvender Søværnets operative Kommandos kommando-, kontrol- og informations
system (FOD CCIS) til brug ved indsamling, bearbejdning og præsentation af
disse mange data. Det endelige billede sendes til Søværnets operative Kom
mando, hvorfra den samlede ledelse af søværnets operationer og aktiviteter
foregår.

Indpasningen af en LSM-organisation afhænger bl.a. af, hvor mange batte
rier, der anskaffes. I dette eksempel regnes med 5 batterier, hver med 8
affyringsramper. Uddannelse, administration, daglig vedligeholdelse m.v.
varetages mest hensigtsmæssigt ved oprettelse af en LSM-eskadre underlagt
Søværnets operative Kommando. LSM-eskadren kan bestå af en ledelse med en
chef og en stab, en afdeling sensorer til supplering af forsvarets øvrige
sensorer og LSM-batterierne.

Den normale operationsform vil være, at LSM-eskadren opererer under ledelse
af en officer, der er ansvarlig for operationen i et lokalt område. Ledel
sen kan foregå fra et skib eller et marinedistrikt. Informationer fra sen
sorer og ordrer går fra skibet/marinedistriktet til LSM-eskadrens opera
tionsledelse, hvorfra batterierne får deres instruktioner. Herved kan hele
LSM-organisationen være skjult og uden aktive elektroniske udsendelser. I
tilfælde af, at sensorer eller kommunikationskanaler falder ud, jammes
eller beskadiges, kan en række reservemuligheder tage over. LSM-eskadren
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kan anvende egne aktive eller passive sensorer og rapportere via reserve
kommunikationsveje.

Styring af sensorerne kan foregå både tid og rum for at undgå jamming
og bekæmpelse.

Det enkelte LSM-batteri kan operere direkte under kontrol af et skib/
marinedistrikt eller helt autonomt. Den største effekt opnås dog ved den
samlede koordinerede indsats.

2. Elementer

I,LSM-eskadren kan indgå flg. elementer:

- Et mobilt operationsrum til staben, der kan assisteres af et
antal kommunikationsvogne •

. - Eskadrens sensorer, bestående af mobile radarstationer og vogne
med ESM-udstyr.

- De enkelte batterier, bestående hver af en kommandovogn og to
missiltransportvogne. De har herudover et antal lette køretøjer.

Eskadren skal kunne samarbejde med øvrige søværnsenheder, helikoptere og
fly. Dette kan kræve specielt kommunikationsudstyr m.v.

Eskadren skal ligeledes kunne samarbejde med andre af forsvarets myndig
heder og enheder i det omfang, det er nødvendigt for at kunne løse op
gaverne.

Nærforsvarsstyrker og nærluftværn forudsættes her etableret fra andre
eksisterende enheder i forsvaret.

5.3 EN LSM-ESKADRES OPGAVER

Såfremt der organiseres en LSM-organisation som foran anført, kan LSM
eskadren tænkes at have følgende delopgaver som led i løsningen af sø
værnets opgaver. Det må pointeres, at det kun er en mindre del af søvær
nets opgaver, LSM-eskadren kan løse.
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Opgaver i fredstid:

- Opretholdelse af et højt materiel- og personelberedskab.

- Uddannelse af besætning.

- Øvelsesvirksomhed, dels træning i egne opgaver, dels samarbejde
med hær og hjemmeværn og samvirke med eksterne sensorer.

Opgaver i spænding:

- Deployering.

- Beredskab.

Opgaver i krigstid:

- Medvirke til bestridelse af fjendtligt søherredømme dele af
østersøen (afhængig af sensornækning),

- bekæmpe søværts invasionsforsøg og fremførelse af forstærkninger
samt

- medvirke til sikring af gennemsejlingsfarvandene samarbejde med
forsvarets øvrige komponenter.

Det skal herudover bemærkes, at LSM-eskadren ikke så fleksibelt som andre
enheder kan deltage i løsning af andre af forsvarets opgaver.

LSM-eskadrens mobile sensorer kan dog indsættes til at assistere ved over
vågning.

LSM-eskadrens karakteristika gør, at den i krigstid har ~n specialiseret
opgave, der består i at kunne bekæmpe skibe. LSM-eskadren kan ikke løse
suvenænitetshævdelsesopgaver.

For at kunne løse sine opgaver skal LSM-eskadren kunne overleve og kæmpe,
selvom modstanderen har en udstrakt grad af luft- og søoverlegenhed.

Overlevelse forudsætter evne t il

- mobilitet eller placering stationære hærdede stillinger

- bevogtning og nærforsvar
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- passiv sikring (camouflage, nedgravning m.v.) samt undladelse
af aktiv elektronisk udsendelse

- tilknytning til et passende CCIS.

Kamp med LSM forudsætter evne til

- en effektiv koordineret overvågning og mål udpegning

- at kunne modtage ordrer og information gennem CCIS

- bekæmpelse af en lang række forskellige maritime mål under for
holdsvis ugunstige vejrforhold og/eller indsættelse af fjendtlige
modmidler

- koordination med øvrige våbensystemer og værn.

5.4 LSM-ESKADRENS EFFEKT

Ved effekt forstås her evnen til at kunne løse de pålagte opgaver på rette
tid og sted.

Der er foretaget flg. vurderinger af enkelte af opgaverne:

Beredskab

LSM-batteriet bemandes med en lille operatørbesætning, der skal have en
høj grad af færdighed og rutine i at betjene ildledelses-, kommunikations
og evt. sensorudstyr. Der skal gennemføres omfattende træning og hyppige
øvelser. Teknisk vedligeholdelse af materiellet forudses helt at påhvile
forskellige værksteder. Den lille besætning medfører, at batteriet kan
være permanent udrustet, således at afhængighed af mobilisering undgås.
Omstilling fra fred til krig kan foretages umiddelbart. Et LSM-batteri
kan gennem længere tid være i konstant højt beredskab.

Bestridelse af fjendtligt søherredømme

I en krigssituation vil det være af væsentlig interesse for WP at kunne
anvende østersøen som transportvej, varslings-, flankesikrings- og luft
forsvarsområde, og WP vil derfor formentlig søge at frembringe en tilstand,
hvor området kan udnyttes fuldstændigt til egne formål, med andre ord
etablering af søherredømme.
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Opgaven at bestride WPs søherredømme knæver, at der hele tiden er ~t eller
flere våbensystemer, der vil kunne have effekt over for de skibe og en
heder, der søger at opnå og udnytte dette søherredømme.

For at opgaven kan løses, er det endvidere nødvendigt, at våbensystemerne
kan opretholde en effekt fra et tidligt tidspunkt og selv efter forsøg på
bekæmpelse. Andre våbensystemer ud over LSM, der kan bidrage til at be
stride fjendtligt søherredømme, er søminer og ubåds-, skibs- og flybårne
våben. Mindst ~t af disse våbensystemer skal kunne pnæstere den tilstræk
kelige virkning på rette tid og sted.

For at vurdere LSM-batteriets effekt i krig er følgende forhold blevet
analyseret:

1. Evne til at modstå bekæmpelse.
2. Evne til at bekæmpe fjendtlig sejlads.

Hovedresultaterne fra de gennemførte analyser anføres det efterfølgende:

1. Overlevelse

Analysens omfang

Et antal LSM-batterier, hver med udstyr svarende til 3 lastvogne, tænkes
deployerede på dansk område. Batterierne er dels stationære (dvs . i faste
stillinger), dels mobile (dvs. hovedsagelig skjult, med kortvarig frem
rykning til en skudposition eller transport på vej). Batterierne kan have
en delvis pansring ved stationær opstilling. Udstrakt anvendelse af passiv
beskyttelse i form af farvevalg og anden camouflage forudsættes. Batteri
ets signatur søges modificeret og dæmpet.

Batterierne er passive indtil skud, idet aktive sensorer er adskilt fra
LSM.

En modstander udfører anti-LSM-operationer ved at sende rekognoscerings
og jagerbombefly mod området, hvor disse efter optisk eller anden detek
tion af batteriet gennemfører et angreb mod dette.

Eget luftforsvar kan, afhængig af afstand fra LSM og egen udholdenhed,
nedslide modstanderen med en vis procentdel.
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Sensorernes overlevelse vurderes særskilt. De opdeles aktive og passive
samt i mobile og faste.

En detaljeret analyse af modstanderens anvendelse af specialstyrker (f.eks.
SPETSNAZ) mod LSM er ikke foretaget.

Resultat af analysen

Resultaterne viser, at mobile og camouflerede/skjulte LSM-batterier over
lever med meget stor sandsynlighed, indtil de afgiver første skud, idet
der her ses bort fra specialstyrker/sabotagetruslen. Ved skudafgivelse
vil de evt. blive detekteret og udsat for angreb. Da det enkelte batteri
normalt vil afgive alle sine missiler i en salve, har det på dette tids
punkt løst sin opgave.

Faste batterier vil kunne stedfæstes før krigen og derved angribes og
nedkæmpes umiddelbart.

Vurdering af analysen

Sammenholdes resultaterne med mulighederne for at imødegå modstanderens
evne til at kunne benytte dansk luftrum, må det vurderes, at mobile LSM
batterier vil kunne have en betydelig beskyttelse mod detektion i deploye
ringsområderne.

Såfremt LSM-batteriet detekteres, har en modstander en stor mulighed for
at kunne nedkæmpe det, fordi batteriet har en meget ringe beskyttelse mod
konventionel våbenvirkning, hvad enten det er flyafleverede våben, artil
leri eller håndvåben. LSM-batteriets besætning vil kun have en begrænset
beskyttelse mod sprængstykker samt kemisk og biologisk krigsførelse. Der
er også kun ringe beskyttelse mod virkning af kernevåben.

Et LSM-batteri kan, såfremt det er detekteret, nedkæmpes af specialtropper.
Imødegåelse af disse vil kræve et betydeligt antal sikringstropper, passiv
beskyttelse osv. Der må derfor samarbejdes med lokalforsvar, hjemmeværn
og felthær for at opnå en passende grad af sikring. Den bedste beskyttelse
opnås ved en passende kombination af bevogtning og mobilitet.
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Sensorer og informationssystemers overlevelse

LSM-batteriets totale afhængighed af eksterne sensorer og disses data
formidlingssystem gør, at kontrolcentre, kommunikationslinier og senso
rernes evne til overlevelse bliver vital for det samlede system. Faste
installationer kan forholdsvis let angribes, og mobile sensorer kan have
problemer med at optræde i et område, hvor modstanderen søger at etablere
en overlegenhed. Både aktive og passive sensorer kan påvirkes af elektro
nisk krigsførelse.

LSM-batteriet bør derfor have forbindelse til en række sensorer, hvoraf
nogle må v.ære passive og skjulte indtil kort tid, inden de skal anvendes.

2. Kampkraft

Herved forstås evnen til at beskadige (evt. sænke) modstanderens skibe,
fartøjer og søtransportmateriel, selvom disse er forsvarede (inkl. elek
tronisk krigsførelse), og operationerne foregår under ugunstige vejrfor
hold.

Analysens omfang

Analysen er gennemført dels som en duel-situation, hvor et skib, der kan
forsynes med varslingsudstyr af forskellig type og nærforsvarsvåben samt
udstyr til aktiv og passiv elektronisk krigsførelse, beskydes med et LSM
fra forskellige afstande og retninger, dels som mere komplicerede opera
tioner, hvor en flådestyrke udsættes for kombinerede angreb fra fly, skibe
og LSM.

Det er i modellerne muligt at medtage et stort antal parametre, og ud over
at kunne belyse betydningen af de enkelte parametre er man i stand til at
foretage følsomhedsanalyser.

Ved analyse af den mest komplekse situation anvendes en model for invasion
udarbejdet af RAG, som ligeledes har v.æret anvendt ved analyse af ubåds
våbnet (ref. 1).
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Resultat af analysen

Analysen af den komplekse situation viser, at et antal LSM-batterier
under gunstige betingelser (perfekt information og uden virkning af mod
midler) vil kunne beskadige den samlede søbårne amfibiestyrke, således
at ca. 25% af styrken ikke vil kunne gennemføre operationen. Samtidig
vil man have skudt tom, dvs. opbrugt missil beholdningen. Anvendelse af
virksomme modrnidler vil kunne reducere træffeprocenten betydeligt.

Vurdering af kampkraft

LSM-batterierne har mulighed for at forårsage betydelige tab ved et kon
centreret angreb på en invasionsflåde, der frembyder mange mål. Det er
med de nuværende søge- og styreteknikker ikke muligt at foretage en selek
tiv måludpegning, og derfor vil et antal missiler ramme falske mål, mål
der allerede er beskudt eller er vrag. Det er ligeledes sandsynligt, at et
antal missiler vil ramme eskorteskibe eller minestrygere, der ikke medfø
rer invasionsmateriel eller tropper, men dette vil kunne medføre, at andre
komponenter i forsvaret vil få lettere ved at løse deres opgaver.

LSM-batteriets kampkraft er nøje forbundet med adgangen til information
om målet via sensorer.

Det må understreges, at en massiv indsættelse af modmidler og elektronisk
krigsførelse vil kunne reducere tabene. Der er dels modrnidler mod sensor
systemet, som dog kun særdeles vanskeligt slås helt ud, dels mod sømåls
missilerne selv. Såfremt modstanderen vil kunne opnå et detaljeret kend
skab til styreelektronikken i danske sømålsmissiler, vil det være muligt
at konstruere vildledelsesmekanismer. Disse virker dog bedst, såfremt der
er et langt taktisk varsel og kun få sømålsmissiler i luften ad gangen.
En koncentreret indsats, hvor der affyres mange sømålsmissiler, vil med
virke til at reducere modstanderens effekt af modmidler.

Hvorvidt tabstal i den anførte størrelsesorden vil medføre, at modstande
ren opgiver invasionsforsøget, eller at det slår fejl, er selvfølgelig et
åbent spørgsmål, men analyser af nuværende landforsvars evne til at imøde
gå den forventede invasionstrussel antyder, at selv mindre tab for inva
sionsstyrkerne gør den videre operation overordentlig risikofyldt.
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At et våbensystem teoretisk vil kunne opnå en sådan effekt, vil forment
lig kunne aflæses af modstanderens ressourceallokering til forbekærnpe1se
af det og udvikling/anskaffelse af modmidler.

Alt i alt vil LSM-eskadren kunne opnå stor effekt ved løsning af de for
mulerede opgaver i dag, såfremt modstanderen ikke imødegår eskadre/
batteri/sømå1smissi1er energisk eller har held til at sabotere dem.

LSM kan være et supplement til øvrige forsvarskomponenter ved bestridel
sen af en modstanders søherredømme.

LSM-batteriers kampkraft er direkte afhængig af mål information og dermed
sensorernes overlevelse.
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21 mio. kr.
3 mio. kr.
8 mio. kr.
2 mio. kr.

47 mio. kr.
alt 81 mio. kr. pr. år.
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6. ØKONOMI

Et LSM-batteri består af en stor del relativt billigt materiel (køretøjer,
generatorer, personligt udstyr osv.). Herudover noget mere kostbart elek
tronisk udstyr til ildledelse, pnæsentation og kommunikation samt sømåls
missilerne, der må betegnes som kostbare.

Driften af LSM knæver stor færdighed og rutine, men ikke en videregående
specialuddannelse af operatørpersonel.

Vedligeholdelse af elektronik knæver specialværksteder og EDB-personel.

Vedligeholdelse af missiler bør evt. foretages af leverandør ved såkaldt
fabrikseftersyn. Modifikationer, der skal gennemføres lejlighedsvis for
at sikre operationsduelighed, er det ikke muligt at prissætte.

Driftsudgifterne for en LSM-eskadre bestående af stab, sensorafdeling
og 5 LSM-batterier, hver bestående af kontrollildledelse og 8 affyrings
ramper kan skønsmæssigt anslås som følger:

Løn (15 officerer, 100 stampersonel,
30 værnepligtige)
Uddannelse
Materieldrift (køretøjer og udstyr)
Software vedligeholdelse
Skønsmæssig andel af operativ og
logistisk støttestruktur
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Materiel til en LSM-eskadre anslås at koste

Køretøjer inkl. opbygning
Sensorer
5 stk. ildledelse
Display udstyr
Kommunikation
CCIS terminal
Strømforsyning m.v.
Testudstyr, værkstedssæt
Skoleudstyr
Software udvikling
Reservedele
40 sømålsmissiler

20 mio. kr.
45 mio. kr.

100 mio. kr.
35 mio. kr.

100 mio. kr.
78 mio. kr.
12 mio. kr.
25 mio. kr.
15 mio. kr.
60 mio. kr.
75 mio. kr.

400 mio. kr.
alt 965 mio. kr.

Følgeudgifter til bygningsmæssige foranstaltninger og omprogrammering af
eksisterende kommando- og kommunikationssystemer er ikke medregnet.

Den tekniske levealder vil formentlig kunne være 20 år, hvorimod den ope
rative levealder for enkelte komponenter kan udgøre ca. 10 år.

For en LSM-eskadre med en gennemsnitlig levetid på 15 år vil de totale ud
gifter inkl. afskrivning således beløbe sig til ca. 145 mio. kr. pr. år.



- 55 -

7. KONKLUSION

Landbaserede sømålsmissiler kan som våbensystem give en mulighed for at
etablere områder på havet, hvor en modstanders overfladeskibe ikke vil
kunne operere efter eget forgodtbefindende, og dermed mulighed for at
etablere et kystforsvar, der kan fungere, efter at egne overfladeenheder
er fordrevet eller nedkæmpet. Det er muligt at opretholde en dybde i for
svaret, såfremt der kan skaffes sensorinformation. Specielt vil opstillin
gen af LSM på Bornholm kunne presse Warszawapagtens operationer tilbage
fra den vestlige del af østersøen.

Opstilling af et dansk LSM-våben, som den eksempelvis beskrevne LSM
eskadre, vil tvinge en modstander til en betydelig indsats for at lokali
sere og nedkæmpe dette, før operationer i den vestlige del af østersøen
inden for LSM-eskadrens sensor- og våbenrækning kan iværksættes. Dette
medfører, at der bindes styrker til at løse denne opgave . Dette vil også
kunne medføre en forøgelse af kamphandlinger på eget territorium, specielt
i de områder, hvor LSM-batterierne kan tænkes deployeret.

Såfremt LSM-batterierne ikke bekæmpes, vil LSM-våbnet kunne opnå stor
effekt ved løsning af de formulerede kampopgaver. Effekten er direkte
afhængig af evnen til overlevelse, indhentning af mål information og der
med sensorernes overlevelse samt modstanderens brug af modmidler. Afhængig
af egen evne til opdatering af sensor- og styresystemer m.v. over for mod
standerens modmiddeludvikling kan der dog opstå situationer, hvor våben
systemet kun får en ringe effekt, og det kan derfor få karakter af at være
et chancevåben.

LSM-våbnet vil kun kunne løse få af forsvarets samlede opgaver og kun
inden for et begrænset geografisk område. LSM-våbnets primære effekt i
fred og spænding er ved sin blotte tilstedeværelse at virke afskrækkende.
LSM-våbnet kan ikke løse suveræmitetshævdelsesopgaver og kan ikke anvendes
ved varselsskud. LSM-våbnet kan ikke alene magte en invasionstrussel , men
kan kun være en del af et samlet invasionsforsvar.
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