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Forord
UDVALGETS NEDSÆTTELSE

Udvalget vedrørende forsvarets materiel blev besluttet nedsat i forbindelse med indgåelse af Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995-1999. Forsvarsministeriet nedsatte efterfølgende udvalget ved Kundgørelse for Forsvaret, A 17, af
9. april 1996.

UDVALGETS

KOMMISSORIUM

Udvalget fik følgende kommissorium:
"Udvalget skal med udgangspunkt i forsvarets nuværende materielsituation og de
i Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning 1995-1999 indeholdte materielanskaffelsesprojekter foretage en vurdering af levetiden for forsvarets - inklusive
hjemmeværnets - materielsystemer og hovedmaterielgenstande. Vurderingen skal
baseres på materieIlets konkrete anvendelse, anvendelsesgrad og dermed nedslidning samt den økonomiske levetid.
Udvalget skal endvidere vurdere den forventede teknologiske og økonomiske
udvikling på materielområdet og denne udviklings betydning for forsvarets materielanskaffelser over en længere horisont.
Udvalget udarbejder et forslag til større anskaffelser af materielsystemer og hovedmaterielgenstande. Forslaget skal kunne indgå i arbejdet i den forsvarskommission, der primo 1997 skal indlede analyse af forsvarets formål, opgaver og organisation mv.
Udvalget skal afslutte sit arbejde senest den 1. september 1997."

UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Udvalget har haft følgende sammensætning:
• Generalmajor Jens Christian Frandsen, Forsvarskommandoen, Formand, afløst
den 1. september 1996 af kontreadmiral, Paul Bjørn Sørensen,
• kontorchef Erik Thorup Pedersen, Forsvarsministeriet,
• kommandør Paul Bjørn Sørensen, Forsvarskommandoen, afløst den 1. september
1996 af oberst Henrik Dam,

g

• teknisk chef Kaj Møller Gregersen, Søværnets Materielkommando, afløst den 1.
december 1996 af teknisk chef Bent Hansen,
• teknisk chef Henrik Hornhaver, Flyvematerielkommandoen,
• direktør Peter Lawætz, Forsvarets Forskningstjeneste.
• oberst Steen Søndergaard Jensen, Hjemmeværnskommandoen .
Udvalgets sekretariat har været placeret i Forsvarskommandoen og ledet af chefen
for Materielanskaffelsessektionen, oberstløjtnant S. E. Petersen. Sekretariatet bestod
indledningsvis af orlogskaptajn C. Nielsen, major C. D. Bloch, major J. Ehlers, Forsvarskommandoen samt kaptajn K. Astrup Jensen, Hjemmeværnskommandoen.
Efterfølgende blev sekretariatet suppleret med major P. O. Elkjær og major K. M .
Vestergaard, Forsvarskommandoen.

UDVALGETS ARBEJDE

Udvalget holdt sit første møde den 24. maj 1996, og har efterfølgende afholdt 13
møder af halve eller hele dages varighed samt et seminar af to dages varighed . Udvalget afsluttede redaktionen af rapporten den 19. august 1997.
En række myndigheder mv. inden for forsvaret har bidraget til rapporten .

-R A P P O R T E N S

,l,-"';:.

•

•

INDHOLD
•

Rapporten tager udgangspunkt i Lov om forsvarets formål, opgaver, organisation
mv. af 8. december 1993 og Aftale af 8. december 1995 om forsvarets ordning
1995-1999. Anskaffelser af materiel og ændringer i strukturen, der indgår i aftalen,
forudsættes gennemført.
Rapporten har en tidshorisont på 12 år efter udløbet af Aftale om forsvarets ordning 1995-1999. Rapporten dækker derfor perioden 2000-2011, i det efterfølgende benævnt perioden.

10

FORORD

Rapporten er opdelt i tre dele.
DEL I er en redegørelse for faktorer af betydning for forsvarets materielplanlægning. Den udgør grundlaget for rapportens senere vurderinger og analyser, og giver
tillige en introduktion til det begrebsapparat, der anvendes i de efterfølgende dele
af rapporten .
DEL II er en vurdering af status for den forventede materielsituation i år 2000 i de
enkelte værn, inden for det værnsfælles område og i hjemmeværnet. Beskrivelsen
munder ud i en vurder ing af de større materielsystemers resterende levetid .
DEL III er - med baggrund i rapportens første og anden del - en analyse og vurdering af behovet for materielanskaffeiser til de enkelte værn, det værnsfælles ornråde og hjemmeværnet. I det afsluttende kapitel i DEL III opstilles et forslag til forsvarets anskaffelser i perioden med ang ivelse af, inden for hvilken del af perioden
anskaffelserne mest hensigtsmæssigt bør gennemføres .
Der er udarbejdet et særskilt bind med sammenfatning og anbefaling.

Udvalget:
Paul Bjørn Sørensen

Peter Lawætz

Steen Søndergaard Jensen

Leif Simonsen

Henrik Dam

Jørn Jensen

Erik Thorup Pedersen

Henrik Hornhaver

Bent Hansen

S. E. Petersen

C. Nielsen

P. O. Elkjær

J. Ehlers

C. D. Bloch

K. M. Vestergaard

Ib Johannes Bager

Sekretariatet:

K. Astrup Jensen
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Del I
Nationale og internationale faktorer af betydning
for forsvarets materielplanlægning
Indledning
DEL I beskriver en række relevante nationale og internationale faktorer af betydning
for materielanskaffeiser i perioden og udgør en del af grundlaget for rapportens
senere vurderinger og analyser. DEL I består af 5 kapitler.
Kapitel 1 redegør for forsvarets formål og opgaver samt det internationale miljø
herunder den forventede udvikling inden for NATOl, EU 2 , WEU3, FN4, OSCP samt
internationale regler, konventioner mm.
Kapitel 2 beskriver de teknologiske udviklingstendenser et stykke udover perioden. Vægten lægges på teknologier af betydning for fremtidige materielanskaffeiser
og evt. modifikation af eksisterende materielsystemer. Herudover redegøres der for
teknologiens forventede indvirkning på organisationsudviklingen samt dens forventede betydning for fremtidens operative miljø.
Kapitel 3 redegør for præmisser for materielanskaffeiser. Der gives en kortfattet
redegørelse for nationalt og internationalt materielsamarbejde herunder gældende
aftaler, bestemmelser og procedurer for materielanskaffeiser.
Kapitel 4 omfatter forhold af betydning for en vurdering af materielsystemers
levetid. Der gives en beskrivelse af den operative effekt, de tekniske muligheder for
at holde systemet i drift samt de økonomiske aspekters betydning for driften set i
forhold til en evt. udskiftning med et moderne system. Herudover gives en beskrivelse af principper for vurdering af prisudviklingen på militært materiel.
Kapitel 5 beskriver forsvarets og hjemmeværnets materielmæssige udvikling i perioden. På baggrund af forsvarets nuværende opgaver, de teknologiske og økonomiske muligheder samt doktrinen for styrkernes anvendelse beskrives forsvarets og
hjemmeværnets materielmæssige udvikling som grundlag for rapportens senere vurdering af forsvarets nuværende materielsystemer og behov for materielanskaffeiser.

1 Den Nordatlantiske Alliance

Den Europæiske Union
Den Vesteuropæiske Union
4 De Forenede Nationer
s Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa

2

3

13

14

Kapitel 1

Forsvarets opgaver og det internationale miljø
INDLEDNING

Forsvarets nuværende opgaver er udgangspunkt for rapportens vurdering af forsvarets og hjemmeværnets behov for materielanskaffeiser. Disse opgaver og prioriteringen heraf kan dog tænkes ændret i forbindelse med det igangværende arbejde i Forsvarskommissionen af 1997.
Hertil kommer, at opgaverne skal ses i sammenhæng med udviklingen i det internationale miljø, som navnlig i Europa forventes at undergå store ændringer i de
kommende år blandt andet som følge af det udvidede militære og sikkerhedspolitiske samarbejde med de tidligere Warszawapagtlande. Der gives derfor en beskrivelse af den forventede udvikling inden for NATO, herunder Partnership for Peace
(PfP), EU, WEU, FN og OSCE samt en række internationale regler.

FORSVARETS

FORMAL OG

OPGAVER

Forsvarets formål og opgaver er senest fastlagt ved Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. af 8. december 1993. Lovens kapitel 1 om forsvarets formål
og opgaver lyder således:

"§ 1. Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed.
Stk. 2. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel og har til formål
1) at forebygge konflikter og krig,
2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet
og
3) at fremme en fredelig udvikling j verden med respekt for menneskerettighederne.
Stk. 3. Dansk forsvar skal på mandat af FN eller CSCE' med militære midler, direkte
eller stillet til rådighed gennem NATO, kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.
Stk. 4. Forsvaret skal som en integreret del af NATO
1) kunne løse konfliktforebyggende opgaver og krisestyringsopgaver samt yde effektiv modstand mod angreb på dansk område og gennemføre egentligt forsvar af
1

(Senere ændret til OSCE)
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.
udholdenhed, mobil itet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i stk. 3 og 4
nævnte opgaver."

Af Bemærkninger til lovforslaget fremgår i tilknytn ing hertil bl.a.:
Almindelige bemærkninger

"Det er regeringens holdning, at den internationale udvikling giver mulighed for
aktivt at forfølge udvidede danske sikkerhedspolitiske mål og værdier, uden at de
grundlæggende sikkerhedspolitiske mål og værdier derved prioriteres lavere.
Regeringen finder, at dansk forsvars deltagelse i operationer og missioner under
FN og CSCE bidrager til, at lokale, herunder potentielle, konf likter ikke udvikler sig
på en sådan måde, at der opstår trussel mod Danmarks eksistens, integritet og suverænitet. Regeringen f inder endvidere, at dansk forsvar bør deltage i konfliktforebyggende og till idsskabende samarbejde i Europa... "
samt yderligere, at
"Bortfaldet af den umiddelbare militære trussel mod Danmark samt vedtagelsen af
NATO's ændrede strategi og styrkestruktur betyder, at forberedelse af det direkte
forsvar af dansk territorium og nærområde i samarbejde med allierede forstærkninger under de nuværende omstænd igheder kan tillægges relativt mindre betydn ing
til fordel for deltagelse i internationale operatione r og missioner samt i NATO 's reaktionsstyrker. Dansk forsvar skal som følge heraf kunne bidrage med styrker af alle tre
værn til NATO's reaktionsstyrker med henblik på deltagelse i konfliktforebyggelse,
krisestyring eller i givet fald i løsningen af egentlige forsvarsmæssige opgaver.
Løsning af krigsopgaver i forb indelse med forsvar af territoriet og nærområdet i
samarbejde med NATO-allierede, herunder uddannelse og opstilling af styrker, vil
altid være hovedopgaven for dansk forsvar. Løsningen af andre opgaver må ikke
kunne hindre forsvaret i effektivt og rettidigt at sikre nationens eksistens, integritet
og suverænitet.
Under de nuværende omstænd igheder bør forsvarets aktive deltagelse i løsning
af opgaver på mandat af FN og CSCE, eventuelt gennem NATO, med det formål at
fremme freden og den fælles sikkerhed tillægges høj prioritet... .. "
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
"Ad stk. 1 og 2. Dansk forsvars formål og opgaver tager udgangspunkt i et bredt
sikkerhedsbegreb.
Forsvaret bidrager til at fremme sikkerhed gennem opretholdelse af en krigsforebyggende evne og deltagelse i konfliktforebyggende og konfliktløsende operationer
i international sammenhæng.
Forsvarets krigsforebyggende evne skal fortrinsvis ses i relation til dansk forsvars
muligheder i tilfælde af en større europæisk krise, mens forsvarets deltagelse i krigsforebyggende og konfliktløsende operationer primært relaterer sig til de udvidede
danske sikkerhedspolitiske mål og interesser.
Opretholdelse af en effektiv krigsforebyggende evne forudsætter, som hidtil,
dansk medlemsskab af NATO samt aktiv og afbalanceret dansk deltagelse i Alliancens fælles forsvarsindsats, herunder muligheden for rettidigt at kunne tilvejebringe
de militære styrker, som i samarbejde med allierede effektivt kan sikre dansk suverænitet samt nationens fortsatte eksistens og integritet.
Ad stk. 3, 4 og 5. Løsningen af de nævnte opgaver på mandat af FN og CSCE kan
nødvendiggøre indsats af styrker af alle tre værn med kort varsel. Forsvaret skal således kunne
- udruste og uddanne enheder til forskelligartede opgaver,
- støtte enhederne logistisk i en længere periode og over større afstande samt
- indgå i kommandostrukturer i rammen af de nævnte organisationer.
De overordnede opgaver for dansk forsvar indebærer, at forsvaret skal være sammensat således,
- at Danmarks suverænitet kan hævdes, og landets eksistens kan sikres,
- at der inden for rammen af NATO's integrerede militære samarbejde kan ydes
effektiv modstand mod angreb på dansk område og gennemføres et effektivt
egentligt forsvar af Danmark,
- at der kan udføres effektivefterretningsvirksomhed, overvågning og varsling,
- at der kan opretholdes et afpasset beredskab, og
- at der kan gennemføres uddannelse og foretages en effektiv styrkeopbygning.
Dansk forsvars deltagelse i såvel konfliktforebyggelse, krisestyring som egentlige
forsvarsmæssige foranstaltninger, herunder i forbindelse med dansk territorium og
tilstødende nærområder, forudsætter, at forsvaret rettidigt og effektivt evner at uddanne, opstille, indsætte og vedligeholde de styrker mv., som deltagelse i sådanne
operationer kræver.
Det egentlige forsvar i NATO-regi af dansk territorium og af tilstødende nærområder planlægges i videst muligt omfang gennemført under anvendelse af mobiliserede styrker, der fortrinsvis opstilles med værnepligtigt personel, som er hjemsendt

17

10 1 lUC l ':>

ov en,

J l.)Ul. l.'c:" v ~ JOI I IOI U'c:" J U'c:"

-

deltage i myndighedsudøvelse i områder under dansk jurisdiktion,
yde hjælp til den civile del af samfundet,
i muligt omfang yde bistand til afhjælpning af katastrofer i udlandet samt
udøve sin virksomhed under aktiv hensyntagen til det omgivende miljø.
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Med henblik på at optimere indsatsen i tilfælde af katastrofe, krise eller krig, herunder sikre effektiv og afbalanceret ressourceudnyttelse, koordineres den samlede indsats mellem civile og militære myndigheder såvel på lokalt som centralt niveau i
totalforsvarssamarbejdet.
På anmodning og inden for rammerne af forud indgåede aftaler støtter forsvaret
i fredstid civile myndigheder i det omfang, som de pågældende myndigheders egne
ressourcer ikke måtte være tilstrækkelige eller egnede. Herudover løser forsvaret i
fredstid en række opgaver til gavn for samfundet, f.eks. fiskeriinspektion og redningstjeneste.
I overensstemmelse med lov om hjemmeværnet skal hjemmeværnet som en del
af det samlede militære forsvar fortsat kunne deltage i løsningen af de nationale
opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet.
Grønland og Færøerne forudses i krigstid forsvaret i samarbejde med allierede
styrker."

DET

INTERNATIONALE

MILJØ

NATO
NATO's strategi er baseret på, at der ikke eksisterer en massiv trussel i en forudseelig fremtid mod NATO samt at en sådan trussel først igen kan opstå efter en forudgående betydelig styrkeopbygning. Den militære planlægning i NATO baseres nu på
geografisk begrænsede trusler og faren ved spredning af masseødelæggelsesvåben
til radikale regimer samt på militære forholdsregler til løsning af potentielle konflikter som følge af bl.a. etniske uroligheder, international terrorisme, territoriale stridigheder ved deltagelse i eller gennemførelse af fredsstøttende operationer.
NATO's nuværende strategi er formuleret i 1991, og mangler beskrivelse af den
lange række af nye opgaver, som er besluttet og formuleret i løbet af 1990'erne.
Strategien forventes jf. beslutningen på Madrid topmødet derfor i den nærmeste
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fremtid tilpasset disse nye opgaver samt de seneste opnåede resultater af samarbejdet mellem NATO og Rusland og den igangværende udvidelse af NATO. NATO forventes på det grundlag at ville forstærke sin deltagelse i fredsstøttende operationer
på mandat af FN eller OSCE også uden for NATO's område som led i forebyggelse
og løsning af konflikter. Det vurderes primært - men ikke udelukkende - at ville være
koncentreret i områder, der grænser op til det europæiske område, hvor NATO-styrker skal modvirke, at latente etniske uroligheder og territoriale stridigheder blusser
op, begrænse de humanitære lidelser som følge af opståede konflikter, modvirke
konfl ikternes spredning og bidrage til konflikternes løsning. Sådanne operationer
forventes at skulle ske i samarbejde med villige ikke-NATO lande, hvor der primært
planlægges med lande, som deltager i Partnerskab for Fred, men også lande uden
for denne kreds vil kunne tænkes at deltage, hvilket som bekendt er tilfældet i det
tidligere Jugoslavien.
Alliancens grundlag og væsentligste opgave er dog det kollektive forsvar i fred,
krise og krig baseret på Artikel 5 i NATO-traktaten. Dette idegrundlag vil også i fremtiden være gældende for alliancens opstilling og uddannelse af styrker. Styrkestrukturen skal derfor fortsat bestå af konventionelle reaktions- og hovedforsvarsstyrker
af alle tre værn samt nukleare styrker, hvor de nukleare styrker er politiske virkemidler, som gennem afskrækkelse skal bevare freden.
Samtidig med at evnen til at kunne forsvare sig mod angreb af enhver type opretholdes, skal NATO imidlertid kunne løse fredsstøttende opgaver uden for NATO's
område. Vægtningen af denne evne forventes i de kommende år øget, idet bortfaldet af risikoen for den massive konfrontation mellem to alliancer bevirker, at den
opståede mindre stabile fred kræver og tillader, at en større del af de militære aktiviteter kan rettes mod nye fredsbevarende og -skabende opgaver - de såkaldte ikkeartikel 5 opgaver.
Som følge af disse opgavers særlige karakter samt at de kun i begrænset omfang
kan baseres på den eksisterende NATO infrastruktur og kommandostruktur, skal
planlægn ing for fredsstøttende operat ioner være fleksibel, omhyggelig og forudseende ved valg af militære midler. Etablering af CJTF 1-koncepten skal sikre dette ved
at etablere det nødvendige materiel-, personel- og proceduremæssige grundlag og
skabe entydige kommandolinier i værnsfælles operationer. Samtidig udbygges evnen til deltagelse af ikke-NATO lande i planlægning og udførelse af fredsstøttende
operationer. Koncepten stiller store krav om fleksibilitet og interoperabilitet også til
de danske styrker, der forventes at indgå heri.
pfp2-samarbejdet omfatter fælles øvelser, forsvarsplanlægning, udveksling af
know-how og teknolog i samt fælles deltagelse i fredsbevarende virksomhed og i krisestyring. Samarbejdet vil fortsat blive udbygget og forventes at ville omfatte en
større involvering af partnere på relevante niveauer i kommandostrukturen, opstil-

1
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Combined Joint Task Force
Partnerskab for Fred
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er i dansk interesse, at NATO hovedkvarteret i Danmark får væsentlige PfP- og CJTFopgaver i relation hert il.
ESDP planlægges udviklet inden for NATO bl.a. ligesom CJTF-koncepten som en
synlig del af kommandostrukturen . Strukturen skal kunne udskilles men ellers være
integreret og kunne anvendes i forbindelse med en WEU ledet operation.

EU og WEU
Amsterdam-traktaten lægger op til en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i EU.
Traktaten fastslår, at den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik vil omfatte alle spørgsmål vedrørende EU's sikkerhed herunder også på langt sigt udformningen af en fælles forsvarspolitik, som med tiden vil kunne føre til et fælles forsvar. Denne udvikling
kunne gøre WEU til en integreret del af EU, men det må forudses, at WEU under alle
omstændigheder vil få til opgave at udarbejde og iværksætte de af EU's afgørelser
og aktioner, der har betydning for forsvarsområdet.
FN
Det er FN Generalsekretærs vurdering, at fremtidige FN-operationer bliver af større
omfang, antal og kompleksitet samt i højere grad end hidtil mellemstatlige i modsætning til interne konflikter, der finder sted inden for den pågældende stats
grænser. Opgaverne vil bl.a. indebære krav om øget indsats til beskyttelse af humanitære operationer, hvilket blandt andet vanskeliggøres af, at fordrivelse af modpartens befolkningsgruppe ofte er det egentlige krigsmål for de stridende parter. Iværksættelse af operationer uden at der foreligger en fredsaftale, eller uden at fjendtlighederne er ophørt, i et "udisciplineret" konfliktmiljø, hvor regeringsfunktioner og
admin istration er ophørt, vil blive mere fremherskende .
Udviklingen går i retning af etablering af operative hovedkvarterer og planlæg ningselementer for multinationale enheder med troppekontingenter forhåndstilkendegivet som mulige bidrag. Et eksempel på dette er etableringen af Multinational
UN SHIRBRIG2.
Det er imidlertid sandsynligt, at Sikkerhedsrådet ved operat ioner, som kræver
håndfast militær indsats af mere sammenarbejdede styrker, vil anvende en model,
hvor Sikkerhedsrådet bemyndiger medlemsstater til enkeltvis eller kollektivt - eksempelvis i NATO-sammenhænge - iværksætte militære operationer under FN-mandat.
1

2

Den Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsidentitet
Stand-by Forces High ReadinessBrigade
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Danske enheder i FN-tjeneste i det tidligere Jugoslavien

OSCE
Danmark har indgået en række aftaler og traktater bl.a. i OSCE-regi, gældende for
det europæiske kontinent, som har til formål at mindske risikoen for væbnede konflikter samt øge graden af gennemskuelig hed og tillid deltagerstaterne imellem.
Traktaten om konventionelle styrker i Europa (CFE) er den mest omfattende og
regulerende. Hovedformålet med denne traktat er at skabe gensidig balance og tillid gennem nedrustning, informationsudveksling og inspektioner mellem traktatens
deltagerstater. I henhold til CFE-traktaten er dansk forsvar pålagt følgende begrænsninger':

Kampvogne

353

Pansrede
kampkøretøjer

Artilleripjecer

Multi-role
kamphelikoptere

Kampfly

336

503

12

106

Traktaten om observationsflyvninger (Open Skies-traktaten) er under ratificering.
Denne traktat har til formål at højne graden af gensidig gennemskuelig hed ved, at
deltagerstaterne gives tilladelse til at gennemføre observationsflyvninger over hinandens territorier i henhold til traktatens regelsæt. Når traktaten er endelig ratificeret
skal de deltagende lande have etableret kapacitet til at modtage og gennemføre
observationsflyvninger, hvilket kræver anskaffelse af eller adgang til specifikt jord- og
flysensormateriel.
På kort sigt vurderes den mest markante udvikling at ville indtræffe inden for CFE1

De anførte begrænsninger for danske beholdn inger kan blive ændret afhængig af igangværende forhandl inger om
en tilpasset CFE-traktat.
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Genevekonventionerne stiller en række krav t il udformning og anvendelse af materiellet, herunder anfører Tillægsprotokol I til Genevekonventionerne. at der ved anskaffelse af nyt materiel skal inddrages overvejelser om materieilets senere folkeretsmæssige anvendelse. Omfanget af reglernes betydning vil ofte hvile på konkrete
skøn af deres indvirkning på forsvarets muligheder for at løse sine opgaver i relation
til "ånden" i reglerne.
De mange internationale operationer har understreget behovet for regler i krig senest manifesteret i et nyt FN direktiv om organisationens forhold t il krigens folkeret. Udviklingen vurderes at gå i retning af større international kontrol på området.
Danmark har forbudt anvendelsen af personelminer i forsvaret og arbejder for et
internationalt totalforbud mod personelminer. Det vurderes, at alle NATO-lande med
tiden vil forbyde brugen af personelminer.
Forbudet medfører isoleret set en forringelse af forsvarets muligheder for at løse
forsvarsmæssige opgaver. Forsvarsministeriet nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som
skulle vurdere de nærmere konsekvenser af forbudet og fremsætte forslag til alternativer. Arbejdsgruppen konkluderer, at personelmineforbudet især har betydn ing
for de lavere taktiske niveauer i hæren samt for samarbejdet med allierede enheder,
i det omfang disse enheder fortsat forudses at kunne anvende personelminer. Sidstnævnte forhold forventes med tiden at blive af relativ mindre betydning i takt med
en forventn ing om, at flere lande indfører et forbud mod anvendelse af personelminer.
Alternativer til personelminer kan f indes ved indsættelse af yderligere enheder,
våben og materiel af en type, som allerede indgår i hærens organisation, og som
derfor lever op til folkeretslige regler mv. En fuldstændig kompensation i forhold til
forsvarets nuværende opgaver ville imidlertid kræve en forøgelse af hærens krigsstyrke.
Arbejdsgruppen anbefaler i erkendelse af det umiddelbare omfang af de økonomiske konsekvenserved t ilvejebringelse af alternativer, at en bedømmelse af omfang
og indhold af en kompensation, herunder en prioritering heraf, indpasses i nærværende rapports vurdering af forsvarets behov for materielanskaffeiser henset t il
forsvarets øvrige omkostningskrævende materielbehov.
Dansk søterritorium er 3 sømil regnet fra basislinierne. Danmark har i en årrække
overvejet at udvide sit søterritorium til 12 sømil i overensstemmelse med FN's havretskonvention af 1982. Et underudvalg under Søterritorie- og Havretsudvalget ar-
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bejder med spørgsmålet, og det er mul igt , at Danmark gennemfører en udvidelse i
løbet af nogle år, hvilket vil få konsekvenser for materielanskaffelser til overvågning
samt rets- og suverænitetshåndhævelse.
Med lov nr. 411 af 22 . maj 1996, som trådte i kraft den 1. juli 1996, gennemførte Danmark etableringen af en eksklusiv økonomisk zone (EEZ), som omfatter
havområder uden for og stødende op til søterritoriet indt il en afstand af 200 sømil
fra de til enhver tid gældende basislinier. Der er ikke medio 1997 etableret nogen tilsvarende eksklusiv økonomisk zone ved Færøerne og Grønland. Zonerne giver Danmark ret til efterforskn ing og udnyttelse, bevarelse og forvaltning af havbundens,
undergrundens og den overliggende vandmasses naturlige ressourcer samt adgang
til at udvinde energi fra vandet, strømme og vind. Dette medfører behov for overvågning og kontrol af zonerne.
Særligt skal nævnes adgangen til at gribe ind over for miljøforuren ing. Med indførelse af EEZ er der tale om en betydelig udvidelse af det havområde, som skal miljøovervåges. Denne overvågningsvirksomhed overføres fra Miljø- og Energiministeriet til Forsvarsministeriet, hvilket får konsekvenser for forsvarets materielanskaffeIser. Udover flyovervågning vil der være behov for overvågning og tilstedeværelse til
søs, således at tvangsbeføjelser kan udøves effektivt og det nødvendige grundlag for
en eventuel retsforfølgelse kan tilvejebringes.
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Kapitel 2

Teknologiske udviklingstendenser
INDLEDNING

Historien viser, at det militærteknologiske niveau har været afgørende både under
kriser og under egentlige krige. Den stadige udvikling synes at følge linier, der ikke
kan styres eller overskues globalt på langt sigt. Det er dog muligt at udarbejde
anvendelige prognoser for de forsvarsrelevante udviklingstendenser på kortere sigt,
og i hvert fald kan udviklingsmulighederne beskrives, da materielanskaffeiser inden
for perioden vil være baseret på allerede kendte fænomener og teorier.

DEN

TEKNOLOGISKE

UDVIKLING

Generelt
Siden slutningen af 80'erne har reduktioner i de større landes forsvarsbudgetter
markeret en tendens i retning af forskel i hastighed mellem militærdrevet teknologiudvikling og den tilsvarende civile, som er markant accelererende. Eksempler herpå
er på den ene side kampfly, sprængstoffer, våben og visse sensorer og på den anden
side informatik og kommunikation. Den væsentligste forandring på forsvarsmaterielområdet er derfor en forøget anvendelse af civilt udviklede teknologier samt
mere materiel, hvori der indgår komponenter udviklet med sigte på civile behov. Kun
inden for specifikt militærteknologiske områder som f.eks. missiler og ammunition
forventes der fremover at ske en udvikling alene på militære præmisser.
Den teknologiske udvikling med tæt tilknytning til det civile marked giver øget
mulighed for anvendelse af brugervenlige teknologier i både den civile og den
militære sektor. Her tænkes såvel på forbedring af nuværende brugersystemer som
på nye systemer, der er tilpasset normale, menneskelige kommunikationsformer,
hvor brugeren ikke tænker over at "betjene" maskinen, men samspillet sker ubevidst.
Simulation inden for det militære såvel som det civile område vil få forøgede anvendelsesmuligheder herunder specielt i uddannelsesmæssig sammenhæng. Med
indførelsen af bl.a. "virtuel reality" -teknik vil udviklingen bevæge sig mod en virkelighedstro gengivelse af omgivelserne, hvor brugeren vekselvirker med systemet og
med andre brugere i et syntetisk computergenereret miljø. Der åbnes derved mulighed for, computergenereret at forbedre kvaliteten af uddannelsen og for at redu-
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cyklusanalyse, hvor selv omkostningerne ved skrotningen medtages.
Der må forventes en voksende interesse for etiske forhold i forb indelse med diverse tekniske tiltag. I første omgang drejer det sig om de miljømæssige omkostn inger
ved militæret i fredstid, men fra krigen i Bosnien og andre steder er der også eksempler, som belyser den politiske opmærksomhed på forhold, hvor egentlige krigsoperationer har haft stor indflydelse på det miljø, der er tilbage . Nye tekniske muligheder kan endvidere øge de etiske krav, idet den stigende præcision af avancerede
våben må forventes at medføre "bandlysning" af de grovere og formentlig også billigere våben, da unødig skade ikke længere er acceptabel.
Endelig er der tendens til, at mediernes tætte overvågning af kampsituationer mv.
er medvirkende til at skabe en offentlig mening om, at krige og krigslignende situationsforløb ikke må have egentlige t ilskadekomne og slet ikke i egne rækker. Sådanne overvejelser har naturligvis i første omgang t ilknytning til den senere tids operationer med fredsskabende formål, men også krigshandlinger som i Golfkrigen er
kommet meget tættere på. Som bekendt udfoldes der i sådanne situationer internationale bestræbelser på at bilægge stridighederne uden "blodsudgydelse ", og det
er da i flere tilfælde sket ved en internat ional intervention. Militære operationer med
sådanne formål vil derfor i stigende grad skulle benytte ikke-dødbringende våben.
Lidt paradoksalt resulterer de etiske fordringer her i et militært behov for udvikling
af ny teknik med begrænset skadevoldende virkning .
J
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Teknologiske delområder

Generelt. Ikke alle teknolog iområder er lige vigtige for dansk forsvar, og der vil i det
følgende kun blive tale om at dække nogle delområder. Disse er udvalgt efter deres
forventede betydn ing for ændr inger i forsvarets materiel og de situat ioner, hvori
materiellet indgår.
Det er således relevant at omtale udviklingen inden for bredbåndskommunikation, fordi den voksende kapacitet af trådløs datatransmission snart gør det muligt
at bringe levende billeder og tilsvarende informationsmængder frem til enhver bruger i kommandorummet og i felten .
Efter samme princip er mikroelektronik kun tangeret, da prognoserne om yderligere komponenttæthed og hurtighed opnået ved fortsat miniaturisering tilsyneladende ikke er fulgt op af nye paradigmer for hardwareanvendelse, som det f.eks.
skete ved indførelsen af det integrerede kredsløb og senere mikroprocessoren. Nano-
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teknologi, superledning og bioteknologi er eksempler på forskninqsornråder, hvor
resultaterne ikke vil slå igennem i forsvarsmateriellet i den betragtede periode.
Efter mere end 40 år med Den kolde Krig kan man ikke forbiqå nuklearteknologien i tavshed, men her er et ellers vigtigt område, hvor der ikke forventes ny teknologisk udvikling af militærteknisk betydning. Med de senere års afspænding mellem øst og vest og de gennemførte nukleare nedrustningsaftaler er kernevåbnenes
rolle blevet reduceret, men den er endnu langtfra udspillet, hverken politisk eller
militært. Udviklingen af konventionelle våben med stor træfs ikkerhed har også bidraget til den nukleare afspænd ing ved at erstatte den udstrakte ødelæggelse fra et
taktisk kernevåben med en koncentreret virkning af mindre styrke, men med stor
præcision.
Sensorer forventes fremover anvendt i stadig større udstrækning til et bredt udsnit
af kontrol - og reguleringsopgaver ikke mindst i den civile sektor. De militære sensorer findes især inden for det akustiske område, hvor lydbølger i luft og vand udnyttes, og på det elektromagnetiske område, hvor et bredt spektrum af bølgelængder
udnyttes, rækkende fra mikrobølger til infrarødt lys (varmebølger) og ultraviolet lys.
For alle typer sensorer går udviklingen i retning af større opløsningsevne og dermed mod større præcision. For de akt ive og de detekterende sensorer medfører
dette en mere nøjagtig bestemmelse af målets data. For de billeddannende sensorer
betyder det en bedre billedopløsning med flere detaljer.
Effektiviteten af næsten alle militære sensorer er stærkt afhængig af en efterbehandling af de detekterede signaler, og fremskridt inden for sensorer er derfor uløseligt forbundet med udviklingen på det informationsteknologiske område. Det
betyder, at den fysiske sensor "kunstigt" kan forbedres mange gange. F.eks. kan
mange enkeltbilleder sammensættes til et totalbillede med meget stor detaljerigdom , ligesom informationer fra flere forskellige typer sensorer kan føjes sammen til
et mere komplet "billede " af målet, også kaldet "sensor fusion " .
Ved " sensor fusion " integreres informationer fra forskell ige sensorer i samme system, f. eks. radar- og IR-signaler, og der opnås derved synergi i den samlede detekt ionsevne. Da udviklingen samt idig går i retning af billeddannende sensorer, ligger
meget af udfordringen på dette felt i at kunne fusionere to eller flere billeder af temmelig forskellig basisnatur. De forventede fordele er blandt andet bedre "syn" på
større afstand eller mulighed for anvendelse af flere, men simplere og billigere sensorer. Den automatiske overlejring af informationer fra mange sensorer vil, når systemet er realiseret, give kommandoenheden et godt overblik over operationsområdet.
En radar er en aktiv sensor baseret på udsendelse og detektion af elektromagnetiske mikrobølger, som reflekteres fra målet. Radarbølger er forholdsvis upåvirkelige
af vejrliget. Militære måls "synl ighed " overfor sådanne bølger søges altid reduceret
enten ved undgåelse af reflekterende flader vinkelret på iagttagelsesretningen eller
ved beklædning af målet med et materiale, der absorberer strålingen. Denne usynliggøreise overfor radar kaldes ofte "stealth", men dette begreb dækker i praksis
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behandlingsteknik som f.eks. i den såkaldte "Syntetisk Apertur Radar"-teknik kan
resultatet svare til , hvad man ellers ville få fra en langt større antenne.
En anden vigt ig gruppe af sensorer er baseret på lys af forskellige bølgelængder,
fra det inf rarøde område (IR) gennem det synlige område og til det ultraviolette. Sensorer af denne art kaldes elektrooptiske og er ofte passive sensorer, som danner et
billede ved hjælp af enten målets varmeudstråling eller synligt lys. Deres brug opdages ikke af målsiden, men til gengæld er udnyttelsen af denne del af det elektromagnetiske spektrum meget afhæng ig af vejrsituationen.
Den samlede udvikling inden for de elektrooptiske sensorer vil uden tvivl medføre:
at forsvarets evne til at se i mørke kan blive væsentlig forbedret.
På det hydroakustiske område (dvs. lydbølger i vand) er en tilsvarende udvikling i
gang, ikke mindst drevet af den civile off-shore indust ri. Aktive hydroakustiske sensorer (sonar), der virker efter samme princip som radar, udvikles mod større frekvensområde, bedre signalbehandling og antenne- eller transducerkonfigurationer,
der sigter på en vis billeddannelse af objekter i vandet eller på havbunden .
Desuden vil der ske en fortsat udvikling inden for de passive (lyttende) hydroakustiske sensorer som f. eks. ubådshydrofoner, hvor mere følsomme mikrofoner og
avanceret signalbehandling vil resultere i detektion på langt større afstand med
større pejlenøjagtighed og give en sikrere klassifikation (bestemmelse) af lydkilden
ved genkendelse af dens signatur (karakteristika). Fremtidens torpedoer, udstyret
med sådanne sensorer og en vis "kunstig intelligens" (jf. senere), kan blive meget
vanskelige at forstyrre eller vildlede.
Begrebet elektronisk krigsførelse dækker over forskellige tekn ikker til sporing og
forstyrrelse ("jamming") af fjendens sensorsignaler og radiokommun ikation , beskyttelse mod detektion fra hans sensorer, ødelæggelse af hans elektrooptiske sensorer
og direkte vildledn ing ved udsendelse af falske signaler. Udviklingen af sådanne
modforanstaltninger foregår i vedvarende konkurrence med udviklingen på sensorog kommunikationsområdet, og stort set forventes der derfor ikke nogen selvstændig nyudvikling på området elektron isk krigsførelse.
Et udviklingstræk med karakter af en vis nyhed er det dog, at hurtig og digitaliseret elektronik har givet væsentlig forbedrede muligheder for at gemme et detekteret radio- eller radarsignal og genudsende det rent eller forvrænget enten umiddelbart eller efter kort tid . Fjendens radarsignaler bliver da misvisende, eller radiokommunikationen helt eller delvis uforståelig, ofte uden at fjenden erkender problemet eller den egentlige årsag.
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Endelig omfatter elektron isk krigsførelse også teknikker med kraftig stråling t il
blænding af elektromagnetiske og elektrooptiske sensorer eller til ødelæggelse af
informatik- og kommun ikationssystemer. Sådanne strålevåben baseret på fokuserede mikrobølger eller laserstråling er under udvikling, men de nødvendige høje effektniveauer fordrer nye koncentrerede energisystemer, så feltmæssigt relevante resultater vil først blive opnået om adskillige år.
Informatik. De senere årtiers hurtige udvikling af elektron ik og datalogi har medført, at informat ionsbehandling og -overføring spiller en stadig vigtigere rolle som
redskab i mange sammenhænge. Den samlede emnekreds informatik, i det følgen de betegnet IT, er derfor svær at afgrænse som område, og der er ikke her gjort
noget forsøg på en rigoristisk inddeling i forhold til kommunikation og matematisk
modeller ing. Udvikling af IT synes mere end noget andet styret af teknikkens muligheder, mens brugerens behov kun har sekundær betydning. Det civile, kommercielle marked er her en vigtig faktor med uforudsigelige konsekvenser på lidt længere
sigt, så på dette felt er prognoser for de næste 15-20 år vanskelige at udarbejde.
IT baserer sig hardwaremæssigt på digital elektron ik, hvor den fortsatte miniaturisering af enkeltelementer (logikporte) i integrerede kredsløb på chips af silicium
(eller det hurtigere galliumarsenid) øger hastighed og kapacitet pr. volumen- og prisenhed for såvel processorer som hukommelseselementer (datalagre). Alt tyder på, at
denne trend af eksponentiel udvikling fortsætter med uformindsket styrke.
Brugerens " platform " samles nu modulært af processorer, lagre, interne datatransportveje og input/output-enheder af forskellige fabrikater, da standardiseringen
af dette hardware af konkurrrencemæssige hensyn er vidt fremskreden.
Det er slående, at den voldsomme udvikling på hardwaresiden stadig kun i beskedent omfang afspejles på programmelområdet. Der kan dog ses en udvikling, hvor
objektorienteret programmering, standardgrænseflader og accepterede referencemodeller t illader genbrug af softwarekomponenter og dermed realisering af nye
applikationer ved sammenstykning af velgennemprøvede programdele. Hovedtendensen er dog, at udviklingen af nye applikationer stadig er håndværkspræget og
savner industriel form .
I militære informatiksystemer og i særdeleshed i større landbaserede kommandoog kontrolsystemer er det af vital betydning, at højt klassificerede data beskyttes
effektivt mod bl.a. utilsigtet transmission til en lavere klassificeret modtager. Denne
beskyttelse opnås ved hjælp af særlige "multilevel " -operativsystemer, hvor hvert
enkelt dataelement forsynes med en sikkerhedsetiket, der kontrolleres ved enhver
dataoverførsel. Sådanne systemer har hidtil udelukkende været udviklet til militært
brug og har derfor ikke kunnet følge med i den civile udvikling. Imidlertid må det
forudses, at informatikanvendelsen inden for bl.a. banksektoren vil medføre en civilt
drevet udvikling af sikre "multilevel "-systemer til et niveau, som også de militære
systemer kan anvende fremover.
Nært knyttet tiloperativsystemer er brugergrænsefladerne. Disse er også styret af
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Den markedsorienterede civile udvikl ing af sådant "virtuel reality" -udstyr kan få
stor betydning for forsvaret. Det gælder naturl igvis oqså de for tiden dom inerende
civile faktorer, nemlig kontorautomatisering og underholdningsprogrammer med
spil. Den fulde udnyttelse af disse faktorer i militær sammenhæng forudsætter
adgang til en effektiv ekstern dataoverføring, som er nærmere omtalt under kommunikation.
Inden for området kunstig intelligens eller ekspertsystemer er udviklingen forløbet
noget langsommere end ventet i starten for ca. 20 år siden. Potentialet vurderes
langt mere positivt i dag, blandt andet fordi den fornødne edb-kapacitet nu findes i
standardudstyr. Ekspertsystemer til logistik og vedligeholdelse er i drift som eksempler på beslutningsstøtte; billedbehandling og -tolkning er et andet aspekt, hvor især
matematiske metoder og modeller indqår: og endelig tegner kunstige neurale netværk interessante perspektiver for selvlærende systemer, som benytter metoder med
et vist slægtsskab til forholdene i den menneskelige hjerne. Neurale netværk er bl.a.
under indførelse i undervandstorpedoer, hvor opgaven bliver at lære målets støjsignatur at kende på lang afstand for dermed at kunne undqå eventuelle vildledende
modfora nstaItni nger.
Informatik er ikke blot PCere og andet generelt IT-udstyr, men indqår i stigende
grad som integrerede dele af materiellet f. eks. med automatiske styrings- og reguleringsfunktioner. Specielt indlægges der nu en "informatikkobling " i grænsefladen
mellem udstyret og den menneskelige operatør. Oqså her kommunikerer operatøren
med typiske IT-redskaber som display og keyboard eller joystick, der fremover måske
erstattes af tale . Brugergrænsefladen bliver derfor mindre specifik for den enkelte
type materiel.
Informatikkoblingen vil oqså kunne indeholde beslutningsstøtte i et eller andet
omfang . En videreudvikling mod autonom, organiseret beslutningstagen ud fra givne mål kan tænkes . Brugergrænsefladen er herved flyttet ganske meget, og det sidste skridt t il en uafhængig robot med en vis kunstig intelligens er dermed ikke stort.
Kommunikation. I disse år foreqår der en kraftiq ekspansion på det civile telekommunikationsområde med økonomiske vækstrater på ca. 10% pr. år, Denne voldsomme udvikling beror på mange faktorer, men en hel del af årsaqen skal søges i en
teknisk "opsparing" af muligheder, der relativt hurtigt er udløst ved afmonopoliseringen af de offentlige tjenester. Der er derved etableret en tydelig inddeling i 3
hovedniveauer: Brugeren med eget terminaludstyr, telekommunikationsnetværkene
og tjenesterne. Det er netværkene, der primært behandles her.

30

KAPITEL

2,

DEL I

T EKNOL OGI SKE UDV IK LIN GSTEN DENSER

Faste net er blevet meget fleksible og effektive i nyere tid med opkoblingsteknikker som den, der benyttes i Internettet. Her vælges automatisk forbindelse til den
søgte tjeneste gennem en lang række knudepunkter, således at der er størst sandsynlighed for ledig kapacitet (som så er billig at udnytte). Internettets succes beror
dog også på andre forhold som fælles protokol, dvs. transmissionssprog, altså en
udstrakt grad af interoperabilitet.
Selv med anvendelse af glasfiber- og radioforbindelser har de faste net en begrænset båndbredde og dermed transmissionskapacitet, men flere linier parallelt har
hidtil kunnet løse problemerne . Den begrænsede totale båndbredde er et større problem ved radiotransmission og forværres yderligere af sameksistensen af flere kodningsteknikker. Parallellitet og dermed større kapacitet kan kun opnås ved geografisk områdeopdeling i celler som i mobilkommunikation eller ved retningsbestemt
modtagelse som i radiokæde- og satellittransmission.
Mobilkommunikationen, der kan være af særlig interesse for militæret, er i øjeblikket på 2. generation med digitale systemer, flere tjenester end blot telefoni og et
betydeligt volumen med god geografisk dækning og op mod 40 millioner brugere
globalt set. Et 3. generationssystem er under forberedelse og vil muligvis blive indført kort efter år 2000 . Her stiler man mod en enkelt bærbar terminal til det hele,
mobiltelefoni, personsøgning, datakommunikation og satellitforbindelse, og denne
terminal har forbindelse til et hjørne af et globalt netværk med celler af alle tænkelige størrelser og rangordninger, men med mulighed for at tale sammen i et fælles
sprog. Det cellulære kommunikationsprincip vurderes at give et mindre sårbart system end de faste netværk .
I militære kommun ikationssystemer er det vigt igt at have effektiv beskyttelse
mod, at uvedkommende kan tappe klassificerede oplysninger eller på anden måde
trænge ind i systemet og ødelægge det. Beskyttelse af transmissionslinierne sker ved
hjælp af særlige kodnings- eller krypteringsteknikker, men de nu kendte metoder er
ikke sikre nok . Et voksende civilt behov for tilsvarende øget datasikkerhed kan fremkalde mere effektive løsninger, hvis samfundet vil acceptere civil hemmeligholdelse
af kodenøgler m.m.
Som beskrevet andetsteds vil også forsvarets kommunikationsbehov vokse voldsomt i de kommende år som følge af overførsel af billeddata og anden informatikanvendelse i bl.a. kommando- og kontrolsystemer. Behovet for stærkt forøget transmissionskapacitet er størst i krise- og krigssituationer, fordi der da er flere brugere,
og hver bruger har et forøget behov. Forsvaret vil naturligvis som andre kunder kunne udnytte de tilgængelige offentlige telenet, men vil derudover i krisesituationer
kunne overtage nogle af de offentlige net til rent militært brug . Dette forudsætter,
at forsvarets normale kommun ikationsnetværk bliver tilpasset eller er dele af de
offentlige net, faste som mobile, og at man udnytter de tekniske muligheder, som
den civile udvikling frembyder. Om de hidtidige, militære krav til robusthed og sikkerhed vil kunne opfyldes ved denne fremgangsmåde, er uklart . Det er dog et karak-
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sand tid bliver vigtigt øvelsesudstyr, der bl.a. kan mindske slid og ulykkesrisiko ved
brugen af det virkelige materiel. Der er i det følgende nævnt en række konkrete
eksempler på den fremtidige anvendelse af modelleringsteknologi i den militære
sektor.
Den mekaniske konstruktion af avancerede strukturer i mobile platforme bruger
stadigt mere omfattende beregningsmetoder til forudsigelse af styrke, bevægelsesmodstand og andre dynamiske egenskaber. Modelberegn inger af projektilgennemtrængning træder i stedet for forsøg med de virkelige skudprocesser, når det gælder
design af kompositmaterialer til pansring. Sådanne programmer findes p.t. kun i ret
simple versioner, men det er en metode, der satses meget på.
Nyttiggørelsen af modeller kan også bestå i systemer t il "on-line" beslutningsstøtte, der - ikke mindst i pressede situationer - hjælper at sortere en overvældende
mængde af til rådighed værende informati oner hurtigt, uddrage de mest relevante
heraf og pege på hensigtsmæssige beslutningsmuligheder og deres sandsynlige
konsekvenser. Modeller til beslutningsstøtte vil forekomme overalt f .eks. ved logistikoptimering og ved diagnosticering af patienter i akutte katastrofesituationer. Det
drejer sig altså ikke kun om søgning i databaser, men også om simulation af følgerne af en given beslutning . Generalprøver gennemført ved modellering kan blive af
stor betydning ved planlægning af militære operationer, idet en lang række forskellige udfald af operationen (som følge af forskellige , men sandsynlige indgangsparametre) hurtigt kan beregnes og vurderes. Samtidig vil modellering spille en voksende rolle ved udviklingen af nye militære procedurer, taktikker og strategier.
Simulation til uddannelse og træn ing har længe været benyttet, primært i flysektoren, men programmel og brugergrænseflader har i de fleste tilfælde først i de
senere år kunnet give et rimeligt skær af realisme. Det gælder manøvrering af store
skibe, start og landing af fly og meget andet . Udviklingen forventes at accelerere med inspiration og tekn isk støtte fra underholdning og spil - henimod simulatorer,
hvor store dele af den nødvendige uddannelse og træning foregår i et multimediebaseret "v irtuel reality" -miljø, som giver indtryk af at være den virkelige verden.
I realistiske simulatorer vil eleven kunne sættes i situationer, der - hvis de opstod i
den virkelige verden - ville være meget farlige eller meget omkostningskrævende, og
hvis heldige udgang ville kræve hurtige og indøvede beslutninger. Man vil altså kunne øve sig på noget, som ingen ville turde i fredstid . Alligevel vil simulatorer naturligvis aldrig helt kunne erstatte rigtige øvelser, da noget af miljøet altid vil mangle.
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Simulation kan i sjældne tilfælde føre til fejlindlæring, som i visse situationer kan
medføre risiko for personellets sikkerhed.
Materialer. Konstruktionsmaterialer udgør de bærende elementer i materiellet, og
interessen er derfor generelt knyttet til egenskaber som elasticitet, brudstyrke, formbarhed, bestandighed samt ikke mindst en relativt lille vægt. Udviklingen på dette
felt er stærkt fokuseret på kompositter, som er sammensatte materialer med særlig
indre struktur og sædvanligvis bestående af en matrix af metal, keramik eller plast
med en armering af lange eller korte fibre af stål, kul eller glas. Hovedtypen er plast
med f iberarmering af glas, og der er et stort antal kombinationsmuligheder af fiberudformning, valg af plasttype og opt imering af proces, så der er fortsat behov for
erfaringsindhentning. (Søværnets Standard Flex 300 skibe er eksempelvis bygget i
fiberarmeret plast.) Andre fibre og fyldstoffer er aktuelle t il bestemte formål, f.eks.
lettere pansring eller konstruktionsdele til højere temperaturer. Lidt utraditionelt er
plastfiberarmeret beton på vej som et muligt let konstruktionsmateriale til mobile
platforme. Denne materialetype er udviklet til erstatning for eternit med asbestfibre,
men har vist et meget bredere anvendelsespotentiale bl.a. på grund af stor bestandighed.
Særlige militære behov i nyere tid kommer til udtryk som ønsker om yderligere
positive stealth-egenskaber, dvs. reduceret signatur overfor radar- og IR-detektion.
Kompositmaterialernes bidrag hertil er primært knyttet til formgivningsprocessen,
der muliggør særlige fr ihedsgrader i et hensigtsmæssigt design, men iblanding af
materialer, der absorberer radarstrålingen, bidrager også.
Lagdelte materialer eller sandwichkonstruktioner med keramer og metaller har
vist sig velegnede til letvægtspansring. Karakteristisk for keramer er, at de kornede
grundbestanddele først smelter ved meget høje temperaturer. De keramiske genstande kan fremstilles ved sintring uden smeltning og kan derfor pga. deres temperaturbestandighed indgå i term iske maskiner med høj virkningsgrad. Fremtidige
anvendelsesområder er således brændselsceller, der "trækker" elektrisk kraft direkte ud af brint eller naturgas, og blastdeflektorer til afbøjn ing af udstødningsgassen ved missilaffyring.
En anden gruppe af materialer kaldes funktionelle, fordi deres betydning er knyttet til andet end styrke. Mest kendt i denne gruppe er halvledere, og blandt disse er
silicium i krystallinsk form det bedst kendte. Dette stof er indtil videre basis for det
meste integrerede elektronik, mens andre halvledermaterialer har fortrin på andre
områder. Halvlederes optiske egenskaber udnyttes i optoelektronik både som lysgivere og detektorer. Den fortsatte udvikling af detektorsystemet i videokameraer
m.m. er således grundlag for det mørkesynsudstyr, som i de kommende år formodentlig bliver almindeligt i ethvert forsvar.
Andre funktionelle materialer med et stort potentiale er polymere (plast) med kontrollerbar elektrisk ledningsevne. Nogle af dissestoffer er også elektrooptiske, dvs. at
deres optiske egenskaber kan styres elektrisk. Af mulige anvendelser forestiller man
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manøvredygtighed især i kampfasen. Sideroret forsvinder og afløses af styring med
fremdrivningen, og flyets form er betinget af stealth-egenskaber over for radar. Den
klassiske rolle som pilot overgår i et betydelig omfang til en computer med den menneskelige pilot som operatør, der vælger programmer og giver startkommandoerne.
Ubemandede luftfartøjer indeholder endnu ikke specielt avanceret og ny teknologi, men der forudses en udvikling fra den dag, hvor interessen for at bruge dem til
delvis erstatning for kampfly manifesterer sig for alvor. F. eks. kan et fly uden pilot
udsættes for meget større acceleration (flere G), hvis der ikke skal tages hensyn til
menneskekroppens fysiske begrænsninger. Til gengæld kan et fly starte og lande
mere sikkert med pilot.
Mens den relativt kostbare flyudvikling p.t. synes bremset på grund af besparelser
og udsættelser fremkaldt af den ændrede sikkerhedspolitiske situation, fortsætter
udviklingen inden for missiler, styrede bomber og granater. Her gælder det effektive
sensorer, en vis "intelligens" og simple styresystemer, som tilsammen forøger træfsikkerheden på lang afstand af affyringsenheden.
Satellitter. Rumfartsteknologien har siden opsendelsen af den første Sputnik i
1957 dannet grundlag for udviklingen af sådanne satellitter til kompakte platforme,
der ved deres placering, instrumentering og antal kan tilbyde en række globale tjenester på fleksibel måde. Disse tjenester omfatter i dag kommunikation, observation og navigationsstøtte, der kan udnyttes såvel civilt som militært. Uden særlige foranstaltninger vil fjenden dog også kunne få adgang til mange af de samme tjenester. Den forventede udvikling går hovedsagelig på en udvidelse af volumen, men
dette kan også få karakter af kvalitative ændringer.
På kommunikationsområdet kan satellitforbindelser erstatte en manglende infrastruktur i et land, hvor fredsstøttende styrker sættes ind. Systemet er i øvrigt et effektivt supplement til jordbaserede mobilcellenet og udmærker sig ved betydelig redundans, der i nogen grad kompenserer for den sårbarhed, som er forbundet med et så
eksponeret system. Området har et stort forretningsmæssigt potentiale og kan derfor udvikle sig i uforudsigelig retning.
For så vidt angår observation, gælder det både det synlige og det infrarøde område samt radar. Her er mulighederne allerede så gode, at man ved international
konvention har begrænset opløsningsevnen til 1 meter. Området har intet iøjnefaldende forretningsmæssigt potentiale, så udviklingen afhænger af militære og miljømæssige overvågningsbehov.
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Endelig dækker navigationsstøtten bl.a. det såkaldte Global Positioning System
(GPS), som kan oplyse om modtagerens position på kloden med få meters nøjagtighed. Nuværende og påtænkte militære anvendelser er styring af missiler, granater,
fly, skibe og kampvogne m.m. Bortset fra teknikker til hindring af fjendens globale
eller lokale anvendelse af systemet har GPS næppe noget iøjnefaldende udviklingspotentiale i sig selv. Derimod tager den kommercielle udnyttelse p.t. store skridt med
introduktion af en datamatstøttet GPS-baseret pilot i almindelige biler samt positionsregistrering af langturstransportbiler og fisketrawlere. Disse træk illustrerer vanskelighederne med at forudsige, hvilken vej udviklingen går.

KONSEKVENSER

FOR

MATERIELUDVIKLINGEN

Generelt
Den teknologiske udvikling har på flere måder betydning for forsvarets materiel ved
at skabe nye muligheder. Materiellet kan blive operativt forældet, hvis fjendens
udstyr er anskaffet på et senere udviklingstrin, og derfor er konstrueret med henblik
på at være tidligere versioner overlegent. Materieilets levetid i forhold til nedslidning
kan blive forlænget ved mindre brug takket være udvikling af trænere baseret på
simulation. Dets effektivitet kan tænkes forøget betydeligt ved mindre modifikationer med ny teknik, og det kan blive uanvendeligt, fordi det måske ikke længere passer sammen med den tekniske infrastruktur, der findes i det omgivende samfund.
Almindeligvis tager det op mod 25 år fra en teknologisk nyudvikling til dens implementering i større skala. Der er derfor rimeligt grundlag for at fastslå, at der ikke
er revolutionerende ændringer på vej i den sektor, som stadig beror på en decideret
militærteknologisk udvikling, men alligevel kan udviklingen godt passere vigtige
tærskler, hvor visse typer af materiel ret pludseligt bliver overhalet teknologisk.
Den teknologiske udviklings betydning for konkrete forsvarsmaterieltyper er i det
følgende belyst ved en række eksempler med særlig relevans for danske forhold.
Udviklingen af sensorer og modforanstaltninger vil fortsætte. Sensorerne vil i stigende grad blive integreret med våbensystemerne og i de enkelte missiler, torpedoer eller styrede bomber og granater. Sammen med satellitbaseret navigationsudstyr,
laserføring og andre teknikker med tilsvarende formål resulterer dette i præcisionsvåben, som altid leverer træffere, hvis ikke der er effektiv vildledning. Forsvaret må
følge med i denne udvikling af materiellet, både ved selv at besidde sådanne våben
og ved fortsat at være nogenlunde godt rustet for så vidt angår modforanstaltninger såsom jamming og vildledning.
Der forventes mest markant udvikling på missiiområdet med ny type styring og
indbygget "intelligens" efter affyring. Kendte typer af metoder til vildledning vil dermed kunne gennemskues, og der opnås større præcision i målet. Til gengæld fordres der en betydlig indsats for udvikling af hurtige antimissilvåbensystemer, som
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kompositmaterialer, hvilket skulle give større mobilitet foruden større beskyttelse
mod visse typer af projektiler m.m.
Artilleriets pjecer vil få noget større rækkevidde og (uafhængigt heraf) forøget
præcision ved anvendelse af granater af forbedret konstruktion, hvilket allerede er
på vej til at blive implementeret i dansk fo rsvar. Styring af bomber og granater vil stadig have et betydeligt udviklingspotentiale.
Våbensystemerne bliver fortsat mere avancerede, men paradoksalt nok bliver de
lettere at betjene, fordi mere og mere automatiseres. En del af disse vil derfor fortsat kunne håndteres af værnepligtigt personel med en generel militær grunduddannelse, forudsat at personellet fra det civile liv har erfaring med informat ik, specielt
computersp il. Til gengæld fordres der en stadig mere fagl igt krævende vedligeholdelse ved specialister.
. Det er ovenfor påpeget, at det civile kommunikationsområde i øjeblikket udvikler
sig nærmest eksplosivt, i såvel volumen som t ilbudte tjenester, og at der derfor er
gode grunde til at overveje militær anvendelse af civil teknolog i og standarder.
Meget taler for, at man i et vist omfang direkte kan gøre brug af de eksisterende civile systemer.
Hærens enheder må dog fortsat kunne råde over egne organisatoriske kommunikationssystemer, som bl.a. kan sikre en effektiv føring og våbenindsættelse. Også
fredsstøttende operationer fordrer selvstændigt kommun ikationsudstyr.
Der er et betydeligt behov for en renovering af kommando- og kontrolsystemerne ,
så man kommer til at kunne udnytte informationsteknologiens muligheder i felten.
Ogsåher bør civil teknologi kunne overtages med forholdsv isbeskedne modifikationer,
og egentlig kræves der nok den største indsats ved udviklingen af tilpasset software.

Søværnet
Søværnet har udviklet et modul- og containerprincip, hvor platformene (skibene)
kan bære forskellige våbensystemer e.l. afhæng igt af opgaven. Platformene kommer
derved til at leve længere teknologisk set, da man har mulighed for uafhængigt at
forny indholdet. Standard Flex 300 skibene har denne egenskab, men ideen tænkes
også anvendt med de samme modulstørrelser i nye skibe.
Med våbnenes øgede rækkevidde og præcision vil det generelle fartkrav t il overfladeskibe forventel igt kunne reduceres. Behovet for nogle få hurt ige fartøjer, med
fart over 30 knob, kan dog blive accentueret af den civilt orienterede udvikling af
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hurtigfærger e.l. Det kunne betyde, at man i søværnet også vil introducere nye
skrogtyper som f.eks. katamaraner.
Ubåde er gode til at gemme sig i farvandene omkring Danmark pga. vandstrømmenes forskellige saltindhold, der forvrænger sonarbølgernes udbredelsesforhold.

Standard Flex princip for våben containerisering

I samarbejde med andre nationer arbejdes der p.t. med udviklingen af nye mindre ubåde. Et af de teknisk uafklarede momenter ved disse nye ubåde er grundmaskineriet, hvor teknikken byder på flere muligheder med hver sine fortrin og ulemper, men i hvert fald forskellig fra konventionel ubådsfremdrivningsteknik, hvor kravet til jævnligt friskluftindtag altid har været en begrænsende faktor for konventionelle ubådes skjulte operationer.
Som på land vil våbensystemerne til søs blive meget mere præcise. Skibskanoner
vil fortsat være relevante i forhold til missiler, da skudfrekvensen kan forøges, og granaterne vil kunne styres ved forholdsvis enkle modifikationer. Torpedoer vil få indbygget kunstig intelligens, der gør træfsikkerheden markant bedre end hidtil.
Minevåbnet spiller en meget stor rolle både under krisestyring og i det egentlige
forsvar mod landsætning af fremmede tropper i Danmark og til afspærring af vandvejene til østersøen. Minerne er allerede udstyret med en vis "intelligens", der skelner mellem forskellige overfladeskibes signaturer.
Udviklingen af avancerede torpedoer og miner vil blive søgt neutraliseret af modforanstaltninger, men skibe vil under alle omstændigheder være sårbare overfor
disse våben.
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denne udformning, hvor
alt udstyr hænger udenpå,
bliver for lette at detektere
med fremtidige sensorer.
På længere afstande vil
missiler med en vis indbygget intelligens blive overlegne, mens flyene på kortere afstand bliver meget
sårbare overfor laserstrålevåben. Planerne for udvikling af nye typer af kampfly, eksempelvis den såkaldte Joint Strike Fighter, søger at
imødegå disse svagheder bl.a. ved aktiv signaturkontrol og skjult indsugning og udblæsning.
I forsvarets nuværende transportfly kan der være behov fo r nye beskyttelsesforanstaltninger, da landsætninger i lande fjernt fra Danmark i forbindelse med fredsstøttende operat ioner vil blive mere almindeligt, og da de ikke altid vil foregå i et sikkert miljø. Pansring med kompositmaterialer kan netop i sådanne situationer yde et
betydeligt bidrag, men også varmeafskærmning af motorer m.v. samt aktiv IR-vildledning er vigtige elementer i beskyttelsen af disse fly mod forholdsv is enkle våben.
Fjernstyrede luftfartøjer, Unmanned Aerial Vehicles, UAV'ere, er for t iden under
anskaffelse til forsvaret t il brug ved opklaringsopgaver i hæren, men kan principielt
udvikles til mange andre formål, herunder angrebsopgaver som ellers varetages af
sædvanlige kampfly. Det forudses, at der sker en væsentlig udvikling på dette felt,
hvilket kan have interesse for dansk forsvar af flere grunde . Der sigtes her bl.a. t il
muligheden for en u dansk løsning u, der på et begrænset felt løser opgaven på en
prisbillig måde.

MCE Mæsron ControlElement

LO S Line ol Slght

Værnsfælles
Inden for materiel, der hører til den enkelte soldats udrustn ing og beskyttelse uanset værn, dvs. lette våben, ABC-udstyr, beklædning, hjelm osv., gælder, skabes der
til stadighed skabes nye muligheder fortrinsvis i retning af bedre beskyttelse. På våbenområdet synes geværer og maskinpistoler at trænge til en generel fornyelse i teknisk henseende, og denne proces er delvis påbegyndt. Enkeltmandsudstyr mhp . at
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kunne se i mørke vil fremkomme i løbet af få år og kan blive et "must" i hvert fald
for hæren.
Betydningen af udviklingen inden for ikke-dødbringende våben vurderes på kortere sigt at indebære enkeltmandssystemer, der kan anvendes til brug for konflikter
i den lave ende af konfl iktskalaen, som har præg af mere politimæssige operationer.
Ikke-dødbringende våben kan ikke erstatte behovet for at råde over eksisterende
våbensystemer og tænkes kun anvendt som supplement hertil, hvilket generelt vil
forøge fleksibiliteten, men samtidig medvirke til at forøge omfanget af den enkelte
soldats udrustn ing mv. På længere sigt er der mulighed for, at ikke-dødbringende
våben i mere teknolog isk avanceret form bliver en integreret del af materiellet, dels
ford i de bliver effektive på nye måder, dels fordi etiske krav gør det nødvendigt.
På kommunikationssiden er det nærliggende at vise forøget interesse for satellitter til positionsbestemmelse såvel som til egentlig kommunikation. Det er tidl igere
fremhævet, at den teknologiske udvikling inden for det civile mobiltelefoniområde
af flere grunde burde være "trendsættende" også for den fremtid ige militære kommunikation, og satellitkommun ikation er principielt ikke forskellig herfra. Satellitterne kan ganske vist ødelægges som alt andet, men her er der tale om alternativer.
Navigationskrig med udgangspunkt i satellitnavigationssystemet GPS består i forvrængning af signalerne herfra. Det er klart, at virkningen vokser med udnyttelsen
af GPS til styring af andre våben, men generelt er systemet sikkert, og der fordres
formentlig en uforholdsmæssig stor indsats for at opnå mærkbar ødelæggelse. En
højere grad af satellitnavigation kan med fordel anvendes, men denne bør på vitale
områder understøttes af andre teknikker til positionsbestemmelse.
Som noget specielt på materielsiden bliver der behov for en bærbar felt-pc, der
foruden at kunne alt det, pc-ere skal i dag, også skal være robust uden at virke klodset. Som nævnt i forbindelse med kommunikation går teknologi udviklingen nogenlunde i denne retning af sig selv med mobile, intelligente terminaler, men der er nok
alligevel behov for et militært præg med flade og robuste displaypaneler, støvtætte
keyboards osv.
Hjemmeværnet

Den teknologiske udviklings konsekvenser for hjemmeværnets tre værnsgrene skal
ses i sammenhæng med tilsvarende forhold i hæren, søværnet eller flyvevåbnet.
Hjemmeværnets opgaveløsning sker i samarbejde med eller til støtte for det øvrige
forsvar. Det er derfor vigt igt, at der teknologisk set er sammenhæng mellem materielsystemer anvendt af hjemmeværnet og i det øvrige forsvar. En væsentlig del af
hjemmeværnets nuværende materiel må, som anført senere, betegnes som utidssvarende.
Denne tilstand illustreres af, at deltagerne i mange øvelser kan være nødt til at
kommunikere via egen mobiltelefon snarere end med det militære udstyr, der ellers
er til rådighed. Eksemplet antyder desuden, at man i hjemmeværnet med rette over-
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meværnets nuværende fartøjer kunne med fordel - afhængig af opgaverne udbygges med mere avancerede våben- og IT-systemer. I forbindelse med flyverhjemmeværnets løsning af kontrol- og varslingsopgaver i det lavere luftrum vil
udnyttelse af mere avanceret teknologi i lawarslingscentralerne kunne betyde hurtigere registrering og vidererapportering.

TE KNOLOGI EN S

ORGANISATIONSpAvl R KNING

Væsentlige ændringer i en virksomheds produktionsapparat og andre tekniske hjælpemidler må give anledning til overvejelser af, hvilken organ isation af de menneskelige ressourcer, der herefter giver det bedste udbytte. Det drejer sig ikke kun om
uddannelsesniveauer og specialisering, men også om det samlede ledelsessystem,
for forsvaret især i kampsituationen.
Et gennemgående udviklingstræk i moderne management er indførelsen af flade
kommandostrukturer. Her har en chef op til 10 delområder under sig, og disse områ der styres med mål, rammer og resultater. Dette styringsprincip er også velkendt i
forsvaret. Udnyttelse af inf ormatik er en afgørende forudsætning for det større

"span-of-contro! " .
Vurder ingerne her skal ikke være baseret på organisationsteori, men tager
udgangspunkt i konkrete udviklingstræk i forsvaret. Det gælder informatikkens
mul igheder generelt; det gælder det tættere samvirke af systemdele i nogle tilfælde
og uafhængighed af systemer på forskellige niveauer i andre; og det gælder kontrollen med "joint operations" , hvor enheder med basis i forskellige dele af treværnsstrukturen indgår i en samlet opgaveløsn ing .
Erfaringer fra store lande indikerer, at en gennemgribende indførelse af tidssvarende C41-teknik (Cornrnand, Control, Communications, Computers, and Intelligence) i forsvarets operative enheder vil specielt i hæren bevirke en markant ændring,
hvor relevant information hurtigt kan blive tilgængel ig på alle kommandoniveauer.
Netop dette nye grundlag gør det relevant at vurdere effektiviteten af det nuværende system med de mange kommandoniveauer og at overveje, om ikke styringsformerne bør ændres.
Det bør dog fremhæves, at selvom mulighederne for en fladere organisationsstruktur er tilstede, kan der være særlige operative forhold, som trækker i modsat
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retning. Det vigtigste vil være, at organisationen kan udnytte den fleksibilitet, som
fremtidens informatik og kommunikation giver mulighed for, og dermed blive tilpasset situation og opgave.
Tendensen mod en fladere struktur støttes af, at styrker med en bestemt slagkraft
bliver mindre mandskabskrævende. Jo mere teknisk automatik og intelligens, der
bygges ind i platforme og våbensystemer, desto færre soldater kræves der i den
kamp, som disseenheder normalt skal indgå i. Dette forhold har bl.a. præget søværnets strukturudvikling i de senere år, men der synes både her og i de øvrige værn at
være mulighed for yderligere tilpasning. Der vil dog også være forhold, der især for
hæren og hærhjemmeværnet peger i retning af behov for mere infanteri. Bl.a. er
sandsynligheden for bykamp øget, hvadenten det nu skyldes den voksende udstrækning af bymæssig bebyggelse, eller - som nævnt i anden sammenhæng - at
bykamp generelt er en fordel for den teknologisk svagere part.
Fredsstøttende opgaver i udlandet fordrer derimod forholdsvis mange soldater,
fordi det i høj grad gælder om at synliggøre tilstedeværelsen, når det gælder opgaver til lands. Der kan i dette tilfælde blive tale om helt andre, enklere typer af våben.
Endvidere bruges det tekniske udstyr og specielt platformene hele tiden, og der er
her behov for et helt anderledes bagland til at servicere materiellet. Også i denne
sammenhæng bør det derfor overvejes, hvilken organisation, der er den mest effektive. Igen vil mulighederne for øget tilgængelighed af information pege i retning af
enheder med større selvstændighed og i tæt informationsmæssig kontakt med det
politiske "bagland". På tekniksiden understøttes dette af en fortsat standardisering
og modularisering af materiellet.
Hurtig datatransmission og informationsbehandling vil forstærke udviklingen af
"kampsystemer". Herved forstås et tæt samvirke eller snarere en direkte sammenkobling af flere typer platforme eller våbensystemer. Eksempelvis må man forudse en
automatisk signalmæssig sammenkobling af det indkøbte missilbatterisystem (MLRS,
Multiple Launched Rocket System) og de påtænkte anskaffelser af artilleripejleudstyr
og af ubemandede luftfartøjer til rekognoscering (UAV, Unmanned Aerial Vehicle).
Integrationen, som synes at repræsentere en oplagt effektivisering, vil i givet fald
definere et "kampsystem", der bør være under en enkelt direkte ledelse. Tilsvarende integrerede kampsystemer er kendt i såvel flyvevåbnet som søværnet.
Den fjernstyrede UAV er et eksempel på en platform, der kan omstilles til at bære
forskellige sensor- og våbensystemer. Nogle specialister tager sig af platformens
drift, mens forskellige andre grupper får ansvar for betjening af nyttelasten. Dette
stiller nye krav til kamporganisationens fleksibilitet.
Et tilsvarende eksempel kan forudses at optræde i søværnet. Fremtidige overfladeskibe skal- for bl.a. at tilgodese såvel de regionale som de globale opgaver - være
alsidige, mere mobile og mere udholdende end i dag. Disse krav kan opfyldes ved
udnyttelse af teknologiskabte muligheder for modularisering og containerisering af
såvel skibsudrustning som egentlige våbensystemer. En øget anvendelse af sådanne
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vil disse organisatoriske ændringer blot være hensigtsmæssige, dvs. de forøger udbyttet. I andre tilfælde vil der nok snarere være tale om, at det tilsigtede resultat af
en ny eller ændret teknologi kun opn ås, hvis der følges op på den organisatoriske
side.

MATERIELUDVIKLINGEN

OG

FREMTIDIGE

OPERATIONER

Generelt
Det danske forsvar kan risikere at stå overfor mange forskellige konfliktyper i fremtiden. Ud af disse synes to at have særlig interesse, da de vurderes at repræsentere
yderpunkterne blandt disse og stiller vidt forskellige udfordringer og krav til militært
udstyr. Den ene omfatter en egentl ig krig mellem to moderne, veludstyrede, godt
trænede, større, regulære styrker; den anden er en mere uklar konflikt, hvor der er
tale om en organisation, der ikke nødvendigvis repræsenterer en politisk suveræn
stat, og som ikke behøver at være organiseret som en traditionel militær styrke.
Nogle ville kunne ønske sig, at disse scenarier snarere var afgrænset efter den
gældende opdeling af forsvarets formål med reference til konfliktløsning i nær-danske og på fjernere lokaliteter. Sådan kan det følgende oqså opfattes ved udskiftning
af enkelte ord, og det overlades til læseren at opfatte beskrivelsen som passende til
den ønskede situation. Uanset dette bør det understreges, at en forudsætning for,
at vi og allierede medvirker i militære operationer, vil være, at vi kan etablere og fastholde en favorabelluftsituation - grænsende tilluftherredømme. Blandt andet for
at undq å store tab ved landstyrkerne må der derudover forudsættes en massiv luftkampagne - inkl. krydsermissiler mm . - før egentlige landoperationer iværksættes.
Eksemplerne er i øvrigt lidt ensidige i retning af landoperationer. men form ålet er
oqså primært at illustrere, at der vil ske væsentlige ændringer mht. fremtidens kampplads. Nogle af de beskrevne udvik lingstendenser kan allerede i dag konstateres i
søkrigsscenarier og -doktriner.

Den mere konventionelle krig
Til denne konflikttype hører fredsskabende operationer, der medfører egentlig
kamp. Hertil kommer de traditionelle operationstyper i form af indsættelse af styrker til forsvar af NATO's omr åde, herunder forsvaret af Danmark.
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Førstnævnte operationstype kan forudses at ville finde sted langt fra Danmark under uforudsigelige forhold og i områder, der ikke er forberedt med forsyninger eller
infrastruktur. Det kan ikke altid forventes, at værtslandet kan bidrage, og det må forudses, at en indsats ikke kun vil ske sammen med Danmarks traditionelle militære
samarbejdspartnere. I begge konflikttypers tilfælde vil der være tale om integrerede
land- og luftkrigsoperationer. I modsætning til forholdene under Den kolde Krig vil
der deltage et mindre antal platforme i form af kampvogne, kanoner og angrebshelikoptere. Der vil generelt være behov for moderne udstyr, der er egnet til at gennemføre angrebsmissioner, og som ikke mindst yder personellet den højeste grad af
beskyttelse. Kontrol med hele det elektromagnetiske spektrum vil være af stor betydning, og udnyttelse af strålevåben med højt energiniveau kan ikke udelukkes på
længere sigt, hvilket i givet fald kan medføre behov for beskyttelse af alt udstyr, der
indeholder informationsteknologi eller anden elektronik.
De skitserede udviklingstendenser peger på, at kamppladsen i en konflikt af denne mere konventionelle art som hidtil bliver præget af avanceret teknologi. Det nye
er, at "soldaten" i mange situationer træder tilbage for automatik og fjernstyring,
og at tab af menneskeliv blandt egne styrker tilstræbes undgået af etiske grunde.
Disse tendenser gælder såvel til lands som til vands og i luften.
Indførelsen af informationsteknologi har medført fladere organisationer andre
steder i samfundet. Når forsvaret bliver digitaliseret, vil der også på kamppladsen
være mulighed for at gennemføre reorganiseringer, hvor udgangspunktet kan være
optimal udnyttelse af C41-systemer til dannelse af egentlige kampsystemer. Det vil
f.eks. være interessant at undersøge muligheden for at samordne informationerne
fra langtrækkende sensorer (artilleripejleradar, bemandede og ubemandede fly) til at
indsætte platforme med langtrækkende præcisionsvåben (raketkastere, kanoner,
ubemandede angrebsfly eller missiler) på en anden måde, end det gøres i dag.
Da en modpart også må formodes at kunne udnytte sine styrker på tilsvarende
måde, vil alle styrker og platforme blive mere sårbare, især hvis deres position er stationær og kendt. Under alle omstændigheder må det forventes, at styrker vil blive
indsat mere spredt, at der vil være mulighed for større bevægelsesfrihed og blive
behov for højere taktisk mobilitet. Dette medfører mere uklare afgrænsninger mellem konfliktens parter og en opblødning af begreberne front og bagland. Følgen er
et stadigt større behov for at kunne identificere de andre styrker, og specielt er det
vigtigt at kunne identificere styrker på egen side, så man ikke iværksætter angreb på
dem.
Mørkekampsudstyr vil gøre det muligt og dermed også væsentligt at kunne opretholde operationer dag og nat over en kortere periode. Denne døgndrift med bevarelse af initiativ vil stille nye krav til personel, såvel decentralt i platformene som centralt i kommandosystemerne, og dermed til organisationen.
Bykamp giver specielle udfordringer. Ikke alene kan der være tale om, at der skal
tages hensyn til en civil befolkning, der ikke deltager i konflikten, men generelt er
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En konfl ikt med en organisation, der ikke behøver at være en stat, og mod individer,
der ikke nødvendigvis er soldater, vil medføre specielle og ofte nye krav til materiellet. Det vil her være mindre klart, hvilken situation man ønsker at tilvejebr inge, og
hvad kriterierne er for en t ilfredsstillende løsning. Der vil være risiko for angreb, herunder terrorangreb, ikke alene i det pågældende indsatsområde, men langs forsyningsvejene og muligvis også i hjemlandet, mod såvel militære som civile mål. Her
må det forventes, at modparten vil have betydelig interessefor at gennemføre handlinger, der vil få stor dækning i massemedierne.
Især når modstandere ikke er regulære styrker, må det antages, at de vil operere
uden at føle sig bundet af sædvanlige regler for krigsførelse. De kan være bevæbnede med militært udstyr af næsten enhver art, måske bortset fra det mest moderne. Herunder kan det ikke udelukkes, at de vil anvende biolog iske, kemiske eller
endda primitive, nukleare våben. Sammenblandingen af simple våben og industrielle hyldevarer, der primært er fremst illet til civilt brug, kan vise sig at være meget
effektiv især overfor civile mål. Det vil f.eks. være forholdsvis simpelt at konstruere
et ubemandet fly, der kan styres med en rimelig grad af præcision ved satellitnavigation . Forsvar herimod er uforholdsmæssigt meget dyrere og teknologisk udfordrende. Det må dog normalt formodes, at irregulære styrker vil foretrække baghold,
enkeltangreb, bombning og andre former for terror. Målet vil være at skræmme
befolkningen. Herudover kan det tænkes, at de vil søge at angribe datanetværk
samt informations- og banksystemer. Der vil derfor være behov for teknologi til at
beskytte informat iksystemerne.
Det kan også tænkes, at modstandere er mere regulære styrker, der ikke har nogen større materielbeholdning. En sådan konflikt vil ofte medføre behov for at bevogte et større antal emner, hvilket traditionelt har vist sig at være meget mandskabskrævende. Egne styrker vil have brug for at være anderledes uddannet end til
en traditionel, militær konf likt. Her vil behovet for beskyttelse af enkeltsoldater være
udtalt og stille krav til særligt beskyttende materiel. Operationer mod denne type
modstandere vil kræve gode opklarings- og kommandosystemer. I øvrigt vil militære
styrker kun være en del af den samlede indsats.
I situat ioner, hvor modparten ikke er en regulær styrke, men f .eks. en ophidset
menneskemængde, vil der være behov for at kunne neutralisere en større eller mindre gruppe - eventuelt kun for en t id. Ikke-dødbringende våben vil være nødvendige her. Sådanne våben er under udvikling i alle større våbenproducerende lande.
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KONKLUSIONER

En række udviklingstendenser i forsvarets materiel, der har deres udspring i teknologien. Der er tale om mange facetter ved materiellet, rækkende fra "bløde" hensyn af miljømæssig og etisk karakter over en del forventede muligheder for opdateringer og nykonstruktioner frem til teknolog isk forældelse. Det er forsøgt at koncentrere beskrivelsen til kun at dække de mest markante udviklingstræk, men der er
også medtaget forhold, hvis betydn ing er svær at afgøre på indeværende tidspunkt.
Hovedkonklusionen er, at der mht. platforme, våbensystemer og sensorer ikke
kan forventes drastiske ændringer af karakter som teknolog ispring, men at udviklingen snarere bliver "evolutionær". Der er dog identificeret enkeltområder med
stort potentiale, men usikker prognose. Den evolutionære udvikling på flere enkeltområder kan dog tilsammen bevirke, at der på udvalgte større felter overskrides
nogle barrierer, hvorved en særlig udvikling tager fart. Eksempelvis har udviklingen i
digital elektronik, bredbåndskommunikation og billedbehandl ing nu nået et sådant
stadium, at fjernstyrede våben, våbensystemer og platforme er realistiske muligheder. Allerede kendte konkret iseringer er ubemandede luftfartøjer (UAV) til rydning af
søminer. En vis grad af selvstændighed/intelligens kan indbygges i sådanne robotter.
Indsættelsen i krise og kamp er risikofri mht. eget personel, og der er af samme
grund ikke tvivl om, at den har betydelig større afskrækkende virkning.
En anden vigtig generel konstater ing er, at forsvarets materiel i stigende grad vil
være baseret på teknologi udviklingen i den civile sektor. Specielt på de hurtigt udviklende områder informatik og telekommunikation må det imødeses, at det militære
udstyr ikke kommer til at adskille sig særligt fra tilsvarende civilt.
En kraftig udvikling af præcisionsvåben er i gang bl.a. gennem øget anvendelse
af satellitbaseret positionsangivelse, laserstyring, mørkesyn og automatisk signaturgenkendelse. Signaturkontrol med såkaldte intelligente, justerbare strukturer og
elektron isk krigsførelse med "jamming " og falske signaler bliver afgørende modforanstaltn inger.
Det bliver stadig sværere at gemme sig for sensorernes observation, og den stigende præcision og effekt af våben giver vanskeligheder med at beskytte sig ved
mobilitet eller pansring. Det er forholdsvis billigt at lave ubemandede fly, missiler og
torpedoer, mens det er dyrt at udvikle modforanstaltninger.
Det er nu realistisk at behandle og lagre meget store informationsmængder med
hastigheder, der gør simulation i " sand tid" interessant. Simulatorer med forskellig
grad af "virtual reality " vil indti l en vis grænse kunne supplere rigtige øvelser (og
med udsigten til en betydelig kommerciel udvikling af multimedieteknologi kan denne grænse ikke fastlægges i dag.) Simulatorerne er dyre at udvikle, men der spares
penge ved brugen, og resultatet - altså træningsn iveauet - kan i visse tilfælde blive
bedre, end hvad der kan opnås ved praktiske øvelser alene, bl.a. pga. sikkerhedsbe-
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sigtede måder.
Grænsefladen mellem materiel og operatør hører til de teknologiaspekter, hvis
udvikling må betragtes som noget uforudsigelig, da det er et område med store muligheder, og udviklingen er ikke hidtil gået så hurtigt som forventet.
Der indsættes i stigende grad en " informatikkobling" i grænsefladen, så operatøren kommunikerer med typiske IT-redskaber. Den civile udvikling er her dom ineret
af kontorautomatisering, hvor det store markedsvolumen f indes, men også underholdning og spil vil sætte sit præg. Det er formodentlig fra det sidste, at forsvarsmateriellet vil kunne hente størst inspiration til fremtidige effektiv iseringer.
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Kapitel 3

Præmisser for materielanskaffeiser
INDLEDNING
Forsvarets og hjemmeværnets behov for større materielanskaffeiser og opdateringseiler levetidsforlængelsesprogrammer vurderes løbende på baggrund af det eksisterende materiels alder og ydeevne, forsvarets og hjemmeværnets struktur og fastsatte opgaver samt den sikkerhedspolitiske udvikling. Behovet indarbejdes i planer,
der dækker en periode på 7 år og revideres en gang årligt.
Større materielprojekter, herunder anskaffelse af nye våbensystemer og -platforme, samt andre projekter, der har væsentlig betydning for forsvarets organisation
og struktur, bliver optaget i forsvarsforlig eller tillægsaftaler. Endvidere optages
disse på Finansloven, ligesom en særskilt godkendelse af hvert enkelt projekt finder
sted i Finansudvalget.

FORSVARETS ANSKAFFELSESPROCEDURER
Generelt
Grundlaget for forsvarets anskaffelse af større materielsystemer tilvejebringes gennem studievirksomhed og udarbejdelse af delkoncepter, som under hensyntagen til
de økonomiske muligheder formulerer behovet for det enkelte materielsystem. På
baggrund heraf opstilles tekniske og operative krav til materiellet. Særligt skal nævnes, at interoperabilitet, dvs. materieIlets mulighed for at virke sammen med andre
NATO-landes materiel, er et vigtigt krav, hvorfor der i NATO-regi udarbejdes såkaldte STANAGsl mellem medlemslandene, der beskriver disse krav.
Der anskaffes primært materielsystemer, som allerede er færdigudviklede og i produktion. Såfremt kravene kan opfyldes ved levetidsforlængelse eller modifikation af
eksisterende materiel, gennemføres dette under forudsætning af, at det er billigere
end en nyanskaffelse - alle forhold taget i betragtning. Anskaffelse tilstræbes endvidere gennemført som fællesanskaffelse med andre lande, hvilket indebærer, at
Danmark deltager i en række internationale fora om forsvarsmaterielsamarbejde.
Når kravene til et materielsystem er defineret, iværksættes en markedsundersøgelse, der har til formål at skabe grundlag for det konkrete typevalg og den videre indstilling til bevillingsmyndighederne. Markedsundersøgelsen gennemføres af
1

Standardiseringsaftaler
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svarsministeriet foranlediger sagen drøftet i Forsvarets Materielnævn, og efter bevillingsteknisk godkendelse i Finansministeriet forelægges et aktstykke for Finansudvalget. Efter Finansudvalgets tiltrædelse bemyndiges Forsvarskommandoen eller
Hjemmeværnskommandoen til at iværksætte projektet. Det er materielkommandoen, som herefter afslutter kontraktforhandlingerne og gennemfører anskaffelsen.
Det er ikke ualmindeligt, at der går ca. 2-3 år, fra kontrakten er underskrevet, til
de første leveringer af materiellet finder sted. Såfremt der er tale om større anskaffelsesprojekter, kan der således ofte gå mellem 8-10 år, fra en materieltype første
gang indgår i planlægningen, til materiellet er operativt.

Internationale bestemmelser
De vigt igste internationale bind inger, som pålægger det offentlige at iagttage regler
om internationale udbud i åben konkurrence , er EU og WTO' regelsættene. Romtraktatens artikel 223 undtager dog medlemsstaterne fra at meddele oplysninger,
hvis udbredelse efter deres opfattelse ville stride mod deres væsentlige sikkerhedsinteresser. Medlemsstaterne kan desuden træffe de foranstaltn inger, de anser for
nødvendige, til beskyttelse af deres væsentlige sikkerhedsinteresser, som vedrører
fabrikation af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel. Dette tolkes
generelt således, at "kriqsmateriel" er undtaget fra kravet om udbud og kan gøres
til genstand for krav om kompensation."

RELATIONER TIL INDUSTRIEN

Forsvarets Materielnævn
Forsvarets Materielnævn blev oprettet i 1950. Nævnet har Forsvarsministeriets departementschef som formand og er sammensat af repræsentanter fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, Erhvervsministeriet, Dansk Industri og industrien i øvrigt samt Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
Nævnet har til opgave at bidrage til formidling af samarbejdet mellem forsvarets
myndigheder og Dansk Industri. Nævnet er rådgivende i spørgsmål om industr iens
udnyttelse i forsvarets tjeneste, standardisering af materiel i forsvaret samt udvikling
1

World Trade Organisation
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og anskaffelse af materiel til forsvaret, specielt for så vidt angår spørgsmål om køb i
udlandet eller udvikling og produktion her i landet.

Industrisamarbejde
Danmark har i forhold til de nordamerikanske og europæiske lande en meget lille
forsvarsindustri. Denne fremstiller primært komponenter og delsystemer til forsvarsindustrier i udlandet og til det danske forsvar. Dansk forsvarsindustri fremstiller ikke
våben i gængs forstand som f.eks. geværer, miner, missiler, kampvogne og kampfly.
Forsvaret køber derfor hovedparten af sit materiel i udlandet.
For at bevare og udbygge en kompetent aerospace- og forsvarsindustri i Danmark, har det i mange år været dansk politik at kræve størst mulige kom pensationsordrer til dansk industri i forbindelse med materielanskaffeiser til det danske forsvar. Herved fremmes den teknologiske udvikling og virksomhedernes konkurrenceevne styrkes. Formålet hermed er bl.a. at hjælpe en industri, der ikke som andre erhverv frit kan eksportere p.g.a. nationale beskyttelsesforanstaltninger, og som derfor har brug for støtte. I forbindelse med forsvarets anskaffelser af forsvarsmateriel
kræver Erhvervsministeriet (Erhvervsfremme Styrelsen) derfor i lighed med andre
lande, at de udenlandske leverandører indgår industriaftaler (kompensationsaftaler)
med tilhørende samarbejdsforpligtelser med danske virksomheder. I sagens natur
kan dette ikke ske i forbindelse med anskaffelse af brugt materiel.
Kompensationsaftaler har i en række tilfælde ført til et varigt samarbejde mellem
danske og udenlandske virksomheder, idet der har vist sig at være et kommercielt
grundlag for at videreføre samarbejdet udover kompensationsforpligtelsen. Der er
ligeledes eksempler på, at dansk industri i kraft af kompensationsaftaler har erhvervet sig en teknologisk viden, der har åbnet nye muligheder for de pågældende virksomheder.

Dansk skibsværftsindustri
Et specielt område inden for industrisamarbejdsområdet er søværnets forhold til
dansk skibsværftsindustri. Med den politiske beslutning i 1972 om at Orlogsværftet
skulle ophøre med sin nybygningsaktivitet og udelukkende påtage sig reparationsog vedligeholdelsesarbejder, sluttede en mere end 400 år gammel tradition for, at
flåden selv konstruerede og byggede sine orlogsskibe. Samtidig etableredes et samarbejde mellem søværnet og den civile danske skibsværftsindustri, som gradvist har
sikret opbygning af teknisk know-how for bygning af orlogsskibe på en række af de
danske værfter. Dette har siden muliggjort gennemførelsen af søværnets nybygningsprojekter ved den civile danske skibsværftsindustri.
Søværnets afhængighed af den danske værftsindustri blev yderligere forstærket
ved den politiske beslutning i 1989 om at lukke Orlogsværftet samt udbyde søværnets skibseftersyns-, reparations-, og vedligeholdelsesarbejder til civile værfter med
fornøden kapacitet.
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kymring på udviklingen inden for den danske skibsværftsindustri hen imod stadig
færre værfter med kapacitet til at påtage sig skibsbygningsopgaver for søværnet. En
tilsvarende foruroligende udvikling kan ses på design- og konstruktionsområdet,
hvor værfternes specialisering og den hårde internationale konkurrence har betydet
en markant tilbagegang i skibsingeniørressourcen.
I takt med at andre offentlige og private rederier indskrænker flåden eller lader
nybygninger kontrahere på udenlandske værfter, er søværnets skibsbygningsaktiviteter, inklusive skibsvedligeholdelsen, på vej til at blive af væsentlig betydning for
visse danske værfters overlevelse. Forsvaret støtter derfor tiltag, der på kommercielle vilkår kan medvirke til sikring af en dansk skibsværftsindustri med kapacitet og
know-how til at kunne bygge og vedligeholde kompl icerede våbenplatforme.

I NTE RNATIONAL T

MATERIE LSAMARBEJ DE

Danmark har som de fleste andre lande indset fordelene ved at deltage i internat ionalt forsvarsmaterielsamarbejde. Samarbejde er en af måderne at begrænse omkostningerne til udvikling og anskaffelse af højteknologisk materiel, samt at få adgang
1
til at deltage i projekter som f .eks. NATO AWACS overvågningsfly, der ellers for et
land som Danmark vil ligge uden for den økonomiske formåen.
Ydermere er hensigten, at man gennem samarbejdet bl.a. tilstræber fr i konkurrence, fjernelse af handelsbarrierer mv. Danmark deltager i det internationale materielsamarbejde inden for NATO samt i europæisk og i nordisk regi.
2

NATO CNAD

CNAD blev etableret i 1969 med det formål at fremme materielsamarbejdet i Alliancen, herunder interoperabilitet, standardisering og rationalisering i forb indelse
med NATO's materielanskaffelsesvirksomhed. CNAD ledes af NATO's assisterende
generalsekretær for forsvarsstøtte. Selve konferencen afholdes halvårligt med deltagelse af de respektive landes" Armaments Directors" (forsvarsmaterieldirektører, dvs.
de embedsmænd i forsvarsministerierne, der er ansvarlige for materielanskaffelser).
Forsvarsmaterielsamarbejdet mellem NATO-landene i CNAD er af fundamental be-

1

Airborne Warning and Control System

2

Conference of Nationa l Armaments Directors
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tydning for dansk forsvar og er den primære og vigtigste indgang til internationalt
forsvarsmaterielsamarbejde.
Under CNAD foregår det egentlige samarbejde i de fem hovedgrupper for hær,
flåde, flyvevåben, forskning samt en værnsfælles gruppe vedrørende kommunikation og elektronisk udstyr. De forskellige hovedgrupper er inddelt i paneler og undergrupper, der foretager studier og udarbejdelse af koncepter, opstiller operative og
tekniske krav samt udveksler oplysninger. Endvidere er der forskellige sideordnede
grupper af mere eller mindre permanent karakter, f. eks. den rådgivende industrigruppe. En række grupper er åbne for pfP-landene med henblik på at give disse et
tættere samarbejde med NATO ved at få direkte indflydelse og medbestemmelse på
udarbejdelsen af standarder og procedurer for materielanskaffeiser samt sikkerhedsaspekter vedrørende ammunition mv. Når to eller flere lande beslutter at samarbejde om et materielprojekt, etableres der normalt en projektorganisation til gennemførelse af anskaffelsen, som herefter løbende moniteres af CNAD. I CNAD-regi deltager Danmark desuden i en række samarbejdsaktiviteter om forsyning, vedligeholdelse og opdatering af materielsystemer. Herudover følger Danmark flere udviklingsprogrammer.
Som led i NATO-alliancens tilpasning til den ændrede sikkerhedspolitiske situation
har gruppestrukturen mv. de senere år gennemgået omfattende tilpasninger og forenklinger. Denne udvikling fortsættes løbende.

NAMSd
NAMSO er oprettet efter beslutning i North Atlantic Council i 1958 og har med undtagelse af Island alle NATO-lande som medlemmer. NAMSO er i princippet den
ledende logistiske støtteorganisation i NATO. Organisationen er opdelt i to niveauer;
2
et direktivgivende niveau bestående af bl.a. Board af Directars samt NAMSA , der er
det udførende niveau.
Hovedformålet er at fremme materielberedskabet og forbedre den logistiske
effektivitet primært ved at forsyne nationerne med reservedele og stille vedligeholdelses- og reparationsfaciliteter til rådighed til støtte for en række forskellige våbenog materielsystemer. Organisationens assistance kan udnyttes, når to eller flere
NATO-lande råder over samme materieltype.

WEAG

3

I 1976 oprettede de europæiske NATO-lande (undtagen Island) et særskilt forum for
samarbejde på forsvarsmaterielområdet, benævnt IEPG4. I 1992 besluttede landene,
at dette samarbejde for fremtiden skulle foregå inden for rammerne af WEU, men
således at de tretten hidtidige IEPG-Iande bevarede deres fulde og lige rettigheder
og forpligtigelser i den nye struktur. Danmark deltager på lige fod med de andre lande i dette forsvarsmaterielsamarbejde. I forbindelse med den organisatoriske æn1
2
3
4

NATO Maintenance and Supply Organisation
NATO Maintenance and Supply Agency
Western European Armaments Group
Independent European Programme Group
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rektører, der på deres halvårlige møder gennemgår aktuelle sager. En gang om året
mødes forsvarsministrene i WEAG og træffer på grundlag af materieldirektørernes
rapportering beslutning om det fortsatte arbejde.
På WEAG-forsvarsministermødet i november 1996 blev det på baggrund af overvejelser om mulighederne for at styrke de europæiske NATO-landes forsvarsmaterielsamarbejde besluttet at oprette WEA0 1 som en udbygning af WEAG. WEAO
beskæftiger sig med forsvarsrelateret forskning og teknologi. Endvidere har der
siden 1993 pågået overvejelser om på længere sigt at udvide organ isationen med et
EAN, som på WEAG-nationernes vegne skal forestå fælles materielanskaffeiser.
Der er for tiden overvejelser i WEAG om at t ilbyde observatørstatus t il de lande,
der er medlem af EU, men ikke af NATO. Endvidere overvejes mulighederne for at
tilbyde partnerskab til de øst- og centraleuropæ iske lande, der har Europaaftale med
EU.

Nordisk materielsamarbejde
Det nordiske forsvarsmaterielsamarbejde blev formelt etableret i forlængelse af det
nordiske forsvarsministermøde i november 1992 m.h.p .• at Danmark, Norge, Sverige og Finland gennem samarbejde kan opnå økonomiske, tekniske og industrielle
fordele i forbindelse med anskaffelse og vedligeholdelse af større materielsystemer.
Herudover søges der etableret et forskningsmæssigt samarbejde.

0stsamarbejde
Det mater ielmæssige østsamarbejde har de seneste år gennemgået en posit iv udvikling. Fra alene at omfatte sporadiske gensidige henvendelser er materielsamarbejdet
i dag formaliseret i en sådan grad, at der er etableret faste principper og procedurer
for dets planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse . Samarbejdet finder sted
inden for rammerne af Partnerskab for Fred og andre bi- og multilaterale aftaler.
Samarbejdet omfatter flere lande, men har fokus på landene i 0stersøområdet.
Materielbistanden har hidtil omfattet vederlagsfri overdragelse af såvel nyt som
udfaset materiel primært til den fælles baltiske bataljon, BALBAT, men også t il de enkelte baltiske lande. Endvidere har materielsamarbejdet omfattet orienteringer om
standardiseringsprincipper, kvalitetsstyring af materiel, samarbejde omkring digitali-

1

Western European Armaments Organisati on

2 European Armaments Agency
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seret vektorkort over det baltiske område samt principper og procedurer for anskaffelser og drift af materiel.

Bi- og multilaterale aftaler
To eller flere lande kan indgå aftaler om udvikling og produktion af forsvarsmateriel. Dansk forsvar har deltaget og deltager fortsat i et antal bilaterale og multilaterale materielprojekter inden for NATO, hvor man har søgt at inddrage indust rien på
et tidligt tidspunkt. Som eksempel herpå kan nævnes anskaffelse af F-16 kampfly,
som er baseret på en aftale fra 1975 mellem Belgien, Danmark, Holland, Norge og
USA.
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runq ar systemet. vuroermqen giver anledning til at tastlægge materielsystemers

økonomiske levetid.
Ettypisk eksempel på udgifter til drift set over et systems levetid er vist på nedenstående figur, der viser sammenhængen mellem materieilets levetid og driftsudgifter.
Figur: Materiellevetid sammenholdt med driftsudgifter
Driftsudgifter
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Det fremgår af eksemplet, at omkostningskurven er over a) det ønskede omkostningsniveau, både når materiellet tages i brug som nyt, og når det nærmer sig teknisk forældelse. Nyt materiel giver undertiden højere driftsudgifter på grund af
ibrugtagningsproblemer C'børnesyqdornrne", som følge af ukendskab til materiellet
mv.).
Kurven stiger meget hurtigt i den sidste del af materieilets levetid og kan nå op
over b) grænsen for et acceptabelt omkostningsniveau. Der må derfor flere år før
dette tidspunkt træffes beslutning om nyanskaffelse. Der er ellers risiko for, at midler (herunder til nyanskaffelse) forbruges som følge af de forøgede driftsudgifter.
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MATERIELS

LEVETID

Fastsættelse af krav
Operative og tekniske kravtil et nyt våbensystem udgør de væsentligste faktorer for
systemets endelige pris. Der tages normalt ikke udgangspunkt i idealkrav til materiellet, idet de sidste procent af kravsopfyldelsen næsten altid medfører uhensigtsmæssigt store omkostningsforøgelser. Etvæsentligt omkostningsbesparende princip
er "godtnok " princippet, som taler for at undgå alt for avancerede kravformuleringer i forbindelse med udvikling og anskaffelse af militært materiel.
Et teknologisk avanceret og kostbart system med en høj grad af automatisering
og indbygget selvtest kan imidlertid pga. lavere udgifter til personel og vedligeholdelse vise sig at have lavere levetidsomkostninger end et mere enkelt system. Endvidere kan avancerede systemers effekt være af en størrelse, der reducerer behovetfor
antallet af systemer. Således kan der på trods af høje investeringsomkostninger være
økonomiske fordele ved at anskaffe sådanne avancerede systemer.
Ved materielanskaffeiser er det tillige vigtigt nøje at afveje kvalitet og kvantitet
med økonomi. Med kvalitet tænkes på effekten af det enkelte materielsystem, herunder kampeffektivitet, pålidelighed, betjening, uddannelse, vedligeholdelsesbehov,
sårbarhed mv. Den afsluttende afvejning af kvalitet og kvantitet med økonomi sker
derefter med henblik på bedst mulig opfyldelse af de krav, som materielsystemet skal
opfylde.
Ved en vurdering af udgifterne ved en materielanskaffelse skal herudover medtages evt. behov for ændrede uddannelsesfaciliteter og mulighederne for, at et simulationssystem kan indgå i anskaffelsen. Hertil kommer bygnings-, miljø- og personelmæssige konsekvenser, initialanskaffelse af reservedele og ammunition, muligheder for særlige rabatforhold, evt.leveranceforhold, såvel som garanti- og øvrige kontraktmæssige købs- og salgsforhold. Endelig indgår overvejelser vedrørende industriel kompensation i forbindelse med anskaffelsen, jf. kapitel 3.
Udvikling
Selvom der som hovedregel anskaffes materiel, der allerede er udviklet, vil det også
i fremtiden forekomme, at dansk forsvar selv forestår eller deltager i udviklingsprojekter i lighed med søværnets STANDARD-FLEX 300 program og det igangværende
nordiske samarbejde om et muligt ubådsprojekt.
Udviklingsomkostningerne er afhængige af de krav, der stilles til et våbensystem,
og er generelt af meget varierende omfang. Det bør i udviklingsprocesser overvejes,
om systemet skal nyudvikles, eller om allerede udviklet udstyr kan indgå som dele af
systemet. Hertil kommer, om industrien ser en mulighed for at anvende samme teknologi i andre militære eller civile systemer. Endvidere hvilke miljøomkostninger der
er ved udvikling, produktion, drift og udfasning af materiellet, samt om systemet
skal have særlige indbyggede muligheder for at kunne udvikles yderligere.
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Operativ effekt

Når udstyret er udviklet, skal det evt. sættes i produktion. Variationen på den endelige produktionspris kan også være betydelig. Systemets samlede pris vil især være
afhængig af udviklingsomkostningerne og det samlede antal systemer, der skal produceres, men produktionsmetoder, fortjeneste, konkurrenceforhold, medproduktionsaftaler, muligheder for opfølqende leverancer og meget andet vil også have indflydelse.
Drift
Når et nyt system indfases i forsvaret, begynder driftsfasen . En betydelig del af dansk
forsvars økonomiske ressourcer anvendes til drift og vedligeholdelse af eksisterende
systemer. De direkte driftsudgifter i forbindelse med et materielsystem inkluderer
bl.a. forsvarets egen vedligeholdelse og indkøb af reservedele, vedligeholdelse udført uden for forsvaret, indkøb af drivmidler, forbrug under beredskab og øvelsesvirksomhed, drift af skoler og øvelsessimulatorer, rejsevirksomhed , miljøudgifter
samt omkostninger i forbindelse med udfasning af materiel mv.
De forudsete driftsudgifter indgår derfor som en stadig vigtigere faktor allerede
fra et nyt våbensystems tidligste udviklingstrin. Udover driftsbesparelser som følge af
konstruktions- og designforbedringer mv. er der en tydelig tendens til en stadig

58

KAPITEL

4,

DEL

ØKONOMI OG MATERIELANSKAFFELSER

I

større anvendelse af simulatorer for at spare driftsudgifter herunder udgifter til
ammunition, brændstof, løn mv. Driftsbesparelsen kan således helt eller delvist opveje prisen for simulationsudstyret.
Analyser af det totale forbrug af økonomiske ressourcer for et typisk materielsystem viser, at ca. 1/3 af de samlede levetidsomkostninger er brugt, når systemet afleveres fra fabrikken. De resterende 2/3 af udgifterne bruges først under systemets
driftsperiode. Dette bevirker, at driftsøkonomiske overvejelser må indgå som en væsentlig del af nye materielsystemers ide-, forsknings- og udviklingsfaser. Det er med
andre ord beskedent, hvad man senere kan ændre i produktions- og driftsfasen, da
behov for personel mv. til drift af systemet da er lagt fast. Tilsvarende skal driftsøkonomiske overvejelser indgå som en væsentlig parameter ved køb af materielsystemer.
Ud over denne generelle driftsøkonomiske vurdering af materielsystemer, vurderes to forhold at kunne reducere udgifter til drift. For det første reduceres bl.a. udgifterne til drift, vedligeholdelse, lagerbeholdning og uddannelse, hvis antallet af forskellige materielsystemer og -typer begrænses. Dette betyder, at større materielsystemer, f.eks. kampvogne, i princippet kun bør findes i en type i organisationen. Det
er af driftsmæssige hensyn mindre hensigtsmæssigt at anskaffe en type materiel til
f.eks. Den Danske Internationale Brigade og øvrige enheder, der forudses indsat i
fredsstøttende operationer, og beholde en anden type i den øvrige del af forsvaret.
Krav til udrustning af denne type enheder med det bedst mulige materiel sammenholdt med materielanskaffelsesbudgettets størrelse bevirker imidlertid, at sådanne
anskaffelser finder sted.
For det andet medfører ny teknologi som hovedregel driftsbesparelser som følge
af færre udgifter til personel, energi, lager mv. Tilsvarende bevirker nye materielsystemers generelt større driftssikkerhed og indførelse af såkaldte CaTS-produkter
(Commercial off the Shelf ), at der også opnås driftsbesparelser. Samtidig er der en
modsatrettet tendens til, at de mest komplicerede våbensystemer medfører øgede
driftsudgifter bl.a. i form af dyrere reservedele samt reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Modifikation og levetidsforlængelse
Ovenstående betragtninger har primært behandlet nyudviklet eller nyanskaffet
materiel. En ofte anvendt måde til at reducere sine omkostninger på er modifikation eller levetidsforlængelse i stedet for nyanskaffelse. En betingelse for at modificere er, at materiellet besidder det tilstrækkelige tekniske udviklingspotentiale, og at
de samlede levetidsomkostninger ved det modificerede materiel bliver mindre end
for tilsvarende nyanskaffet materiel. Dette er imidlertid ikke altid tilfældet. Dels vil
modifikation og levetidsforlængelse ofte ikke give samme driftsøkonomiske fordele
som et skift til et helt nyt system, dels vil restlevetiden oftest være kortere end for
nyt materiel. Alligevel kan det f.eks. af likviditetsmæssige årsager være nødvendigt
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ter indfasningsperioden, herefter aftagende og atter stigende som følge af modifikation . Hvis det relative effektforhold skulle opretholdes uden modifikation eller udskiftning med et nyere system, ville det i stedet i takt med systemets forældelse være
nødvendigt at øge antallet af det pilgældende vilbensystem som kompensation for
effektforringelsen .
Figur: Modifikation og operativ effekt

Relativ operativ effekt
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Modifikation

Tid

Udfasning

Overførsel til mindre krævende opgaver
Endelig bør det nævnes, at det undertiden er muligt at forlænge et vilbensystems
operative levetid ved at overføre det til mindre krævende opgaver. Et eksempel pil
dette er CENTURION kampvognen, der ved indfasning af kampvogn LEOPARD 1 i
hæren i 1970'erne og 1980'erne, udgik af kampvognseskadronerne i hærens primære kampenheder, og i stedet blev anvendt som panserjagere i det lokale forsvar.

Udfasning
Hvis systemet ikke længere lever op til de operative krav, eller systemet er baseret pil
forældet teknologi, anvendes udg ifter til daglig drift og vedligeholdelse og evt.
modifikation ikke optimalt. Det er bl.a. forbundet med store udgifter at genoptage
en produktion af komponenter, der for længst er erstattet af mere moderne tekno..
logi. Systemet er i sil fald modent til at blive faset ud.
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Når en beslutning om erstatningsanskaffelse er taget, bør hel eller delvis udfasning af materiel foretages umiddelbart i et omfang, der ikke medfører et væsentligt
tab af ekspertise på området. Dette princip medfører driftsøkonomiske besparelser.
Bortsalg med henblik på anvendelse i andre lande eller som skrot kan give forsvaret en beskeden indtægt. Undertiden kan elementer af et materielsystem også
genanvendes i andre materielsystemer, især hvis der er anvendt en høj grad af moduler og standardisering. Bortskaffelse af udfaset materiel kan imidlertid også være
forbundet med en del udgifter, herunder miljøudgifter. Destruktion af f .eks.
sprængstof kræver specialviden og særlige anlæg.
I forbindelse med udfasning af materiel uden genanskaffelse vil der ofte kunne
opnås strukturbesparelser i form af personel, undervisnings- og underbringelsesfaciliteter, uddannelsespladser på skoler samt vedligeholdelses- og lagerkapacitet. Modsat kan træningen og uddannelsen af det personel, der har betjent og vedligeholdt
systemet, betegnes som en "skjult" ressource, der vil kunne genanvendes.

PRISUDVIKLINGEN

PÅ MILITÆRT MATERIEL

Generelt

Da den kolde krig var på sit højeste, var den militærteknologiske udvikling karakteriseret ved et egentligt kapløb mellem de to blokke, hvor det som oftest var de teknologiske udviklingsmuligheder og ikke økonomien, der satte dagsordenen. Som
følge heraf var den militærtekniske udvikling trendsættende på mange områder. Der
var afsætningsmarked for mange industrivirksomheder med samme produktområder, og der var mange parallelle udviklingsprojekter, men på grund af udstrakt protektionisme var konkurrencen ikke særligt udbredt. Disse forhold bevirkede, at militært materiel var udsat for en prisudvikling eller "teknologisk inflation", som var
betydeligt kraftigere end den almindelige prisudvikling i samfundet.
I dag er den militærteknologiske udvikling primært koncentreret om USA og delvist Vesteuropa, men med voksende potentialer andre steder i verden, især i det asiatiske område . De fleste landes forsvar er godt på vej til at være strukturtilpasset til
den ændrede sikkerhedspolitiske situation og har herunder været udsat for alvorlige
budgetreduktioner med deraf faldende investeringer i ny teknologi. Den militærteknologiske udvikling er derfor på en række områder for længst overhalet af den civile teknologiudvikling . Verdensmarkedet for forsvarsmateriel er stærkt reduceret kun i Asien er der stigende budgetter. Industrien har været igennem drastiske tilpasninger, men der er stadig en del overkapacitet på verdensplan. På et frit marked
ville dette have betydet øget konkurrence, men det har de involverede nationer endnu ikke tilladt i fuldt omfang. Dette vil i en overskuelig fremtid medvirke til generelt
at holde prisen på militært materiel på et niveau, der ligger over, hvad frie konkurrenceforhold formentlig ellers ville diktere .
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tion t il nation, og endeligt findes der i dag udstyr, hvor en sammenligning med t idligere tiders udstyr ikke er relevant. Informatiksystemer er et eksempel på sådant
udstyr. Derfor er det vanskeligt at angive, hvordan prisudviklingen for militært materiel har været gennem årene.
Prisudvikling på militært materiel kan undersøges på flere forskellige måder. Efterfølgende gives to eksempler på dette .
Man kan se på det enkelte våbensystem og betragte priser for dette fra våbengenerat ion til våbengeneration . Her er der især følgende problem . Våbnet skal være
det "samme", dvs. have den samme effekt eller snarere den samme relative effekt
som tidligere i forhold til en modstanders systemer i de kampsituationer, i hvilke det
forudses anvendt. For at bestemme effekten af et nyt våbensystem, der skal erstatte et ca. 20 år gammelt system, skal opgaverne og det operative miljø fremskrives 20 år. I denne fremskrivn ing indgår det evige kapløb mellem midler og modmidler (f.eks. fly kontra luftværnssystemer, ubåde kontra antiubådsvåben, kampvognskanoner kontra pansring) samt behovet for redundans, hvilket alt sammen
koster penge. Udviklingsforløb er i mange tilfælde glidende, f.eks. større og større
kaliber og rækkevidde for kanoner samtidigt med bedre og bedre pansring af målene, hvorfor et materielsystems effekt alt andet lige forbliver uændret. I andre tilfælde foregår udviklingen i spring, så f .eks. markante effektforøgelser kan retfærdiggøre mindre kvantiteter og derved kompensere for den uundgåel ige merpris, som
store effektforøgelser normalt medfører. Som eksempel kan nævnes, at blot en
salve fra en MLRS launcher - for visse måltyper - har samme effekt som 10-15
gange samlet beskydning med konvent ionel ammun ition fra en artilleriafdeling med
18 haubitser dog på bekostning aaf fleksibilitet og udholdenhed. Systemprisen for
MLRS er ganske vist mange gange større end for haubitssystemer, men effekt-pr isforholdet er stadig meget gunstigt. Endelig har det operative miljø ændret sig. F.eks.
har de internationale opgaver stillet en række nye krav til beskyttelse af personel og
til anvendelse af materiellet i terræn og klima, der adskiller sig fra det danske nærområde . Problemet med at fremskrive opgaverne og det operative miljø, så våbensystemer fra generation til generatio n er sammenlignelige, giver således en betydelig usikkerhed.
Man kan se på en militær enhed og betragte dennes udvikling med tiden. Prisudvikling opstår her ved, at man inden for en militær enhed har en stadig voksende
mængde af militært udstyr. Der er ikke længere tale om enheder med f.eks. kun to
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eller tre forskellige våbensystemer og meget beskedne mængder af andet materiel.
Moderne enheder kan råde over en betydelig mængde af forskellige våben, suppleret med ABC-udrustning, natobservationsudstyr, overvågningsudstyr, avanceret
kommunikationsudstyr mv. For enheden er der tale om en voksende investering i
udstyr mere end blot det enkelte udstyrs prisforøgelse. Sammenligning mellem enheder fra forskellige tidsperioder giver således væsentlige problemer.
Alt i alt rummer hver af disse to måder at anskue prisudviklingen på betydelige
problemer og usikkerheder. Dette illustrerer, at der ikke kan gives nogen entydig
beskrivelse på prisudviklingen af militært udstyr. I det efterfølgende vil der derfor kun
blive beskrevet en række tendenser, der også fremover forventes at få indflydelse på
prisudviklingen af militært udstyr.

Fordyrende faktorer
Den ofte dyre pris på militært materiel skyldes primært materieIlets kompleksitet,
krav om høj kvalitet, samt at materiellet er specificeret alene til militært brug. De
høje kvalitetskrav skal ses i sammenhæng med de store påvirkninger, militært udstyr
udsættes for. Da der således ofte er tale om specifik militær udvikling, skal de relativt store udviklingsomkostninger afskrives over få stykker materiel og som følge af
den hurtige teknologiske udvikling også ofte over relativt få år.
Som nævnt er udviklingsomkostninger meget belastende for militært materiel.
Denne betydning øges jo flere parallelle udviklinger, der er tale om. Til trods for
mange forsøg på internationalt udviklingssamarbejde, findes der fortsat - formentligt af nationale industrihensyn - paralleludviklinger sted ud over det økonomisk
hensigtsmæssige. Omvendt er manglende konkurrence i sig selv fordyrende og mindre udviklende, og i den aktuelle situation med stor - specielt europæisk - overkapacitet på dele af forsvarsindustriområdet er mange lande mindre tilbøjelige til at
lukke op for fuld konkurrence.
På visse dele af forsvarsindustriområdet synes udviklingen at gå i retning af færre
og større producenter. Dette er især gældende for de mest komplicerede materielsystemer. På den ene side medfører dette, at paralleludvikling undgås, og at de
pågældende kan levere store serier af materiel. På den anden side kan det samme
føre til monopoldannelse. Sidstnævnte vil alt andet lige føre til ringere konkurrence
med højere priser til følge.
Øgede miljøkrav i forbindelse med produktion, drift og udfasning af materiel har
i stadig højere grad indflydelse på udviklingen af militært materiel. Dette medfører
en højere anskaffelsespris i forhold til tidligere. Den miljørelaterede udgift vurderes
nu at udgøre ca. 5% af anskaffelsesprisen, og den forventes fortsat at ville vokse.
Faktorer der gør militært materiel billigere
Almindelige, varige forbrugsgoder som f.eks. TV, husholdningsmaskiner, og EDBudstyr er karakteriseret ved at blive stadig mere avancerede, men samtidigt billigere
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samt i retning af stigende anvendelse af COTS1-produkter til militære formål. Endvidere forventes der i stigende omfang at blive tale om såkaldte Dual-use projekter,
hvor bl.a. fordelene ved en større produktionsbase søges udnyttet gennem udvikling
af produkter til både militær og civil anvendelse. Kun i de tilfælde, hvor den militære
anvendelse sætter særlige og ufravigelige krav, vil man således være nødsaget til
fortsat at basere sig på komponenter, udstyr og systemer, der er særskilt udviklet og
produceret til dette formål.
De sidste årtier har været kendetegnet ved et tættere samarbejde værnene imellem på kamppladsen, hvilket har stillet ændrede krav til materiellet, eksempelvis
kommunikationsudstyr i værnsfælles regi. Sådanne værnsfælles materielkrav har
især i de større lande været med til at nedsætte stykprisen. Selv i små lande er der
dog noget at hente i værnsfælles standardisering. I Danmark anvendes eksempelvis
luftværnsmissilsystemet STINGER i alle værn, og man har koord ineret anskaffelse,
uddannelse og vedligeholdelse af systemet.
Selv med fælles og dermed billigere projekter kan visse materielsystemer være så
kostbare, at de ligger uden for økonomisk rækkevidde for de fleste lande. Som
eksempler kan nævnes rent militære satellitsystemer og andre kostbare overvågningssystemer. Her kan fælleseje i form af fælles anskaffelse og drift samt fælles
udnyttelse af kapaciteten være løsningen. Et eksempel herpå er NATO AWACS luftovervågningsfly, der har været i drift som et NATO ejet og opereret system siden starten af 1980'erne. Et andet eksempel er det kommende jordovervågningssystem (Alliance Ground Surveillance), der forventes anskaffet i NATO inden for den nærmeste
fremtid .
En anden mulighed er samlet eller samordnet anskaffelse mellem lande. Herved
kan indtjeningsbidrag og evt. udviklingsomkostn inger fordeles over flere enheder
med en lavere stykpr is til følge . Samarbejde i NATO, WEAG og nordisk regi, som
omtalt i kapitel 3, har bl.a. til formål at koordinere sådanne materielanskaffeiser.
Imidlertid bevirker nationale præferencer, politiske og økonomiske restriktioner, forskellige anskaffelsestidspunkter og -procedurer mv. landene imellem ofte, at en samlet anskaffelse må opgives.
Et andet vigtigt aspekt af materielsamarbejde - især i NATO - er standardisering .
Standardisering bevirker, at produkter og dele til produkter i højere grad bliver sammenlignelige og ofte ombyttelige . Standardisering medfører ligeledes mulighed for
1

Commercial olf the Shelf (kommercielle produkter i alm. handel)
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interoperabilitet, således at de forskellige materielsystemer kan operere sammen og
udnytte de samme logistiske ressourcer. Standardisering leder t il en større konkurrence, hvis bestræbelserne gennemføres på et sundt forretn ingsmæssigt grundlag .
Hvis den derimod gennemtvinges f .eks. af en supermagt, som Sovjetunionen gjorde
det i Warzawa-pagtens tid, fører det til teknologisk stagnation .øg uhensigtsmæssig
monopolisering. Det nok tydeligste eksempel på standardisering er personlige computere, hvor alle elementer i computeren i en sådan grad lever op til standarder, at
de kan sættes sammen uafhæng igt af, hvem der har produceret de enkelte dele.
Modulær opbygn ing af materielsystemer indebærer den fordel, at når en del af
mater iellet ikke længere lever op t il kravene eller går i stykker, kan denne del udskiftes, mens resten lever videre. Denne modularitet indebærer også mulighed for, at
den samme platform kan løse et bredere spektrum af opgaver baseret på et antal
ensartede grund moduler og en række supplerende specialmoduler eksempelvis som
i søværnets STANDARD-FLEX 300 skibe. Udvikling af modulært militært materiel vurderes at ville vokse i fremtiden . Dette vil dels på grund af den øgede konkurrence,
dels den mere fleksible anvendelse af militært materiel isoleret set kunne reducere
materieludgifterne.
Endelig bør den øgede konkurrence fra østen og tidligere østlande på især mindre avanceret materiel, herunder forbrugsmateriel. nævnes. Især hvis de store materielproducerende nationer er indsti llet på at åbne markedet, vurderes konkurrencen
herfra at kunne blive mere markant inden for en årrække med faldende priser til
følge.

Samlet vurdering af prisudvikling
Samlet må det konstateres, at noget materiel er blevet relativt billigere, noget materiel er fastholdt på et nogenlunde uforandret prisniveau, og meget materiel, specielt
nye, avancerede systemer, er steget relativt meget. Da det især er det mere komplicerede materiel, der udgør den største del af materielanskaffelserne, tyder udenlandske undersøgelser på, at der ud over den almindelige inf lati on generelt er tale
om en prisudvikling eller såkaldt "teknologisk inflation" på ca. 3-5%.

MATERIELANSKAFFELSERS

ANDEL

AF

FORSVARSBUDGETTET

I det efterfølgende skema er materielanskaffelsernes andel i procent af forsvarsbudgettet vist for en række lande, som Danmark normalt sammenligner sig med.
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Kilde: NATO Defence Planning Questionnaire . I NATO Defence Planning Questionnaire anvendes NATO
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** Kilde: Military Balance. Tallene er ikke opgjort efter NATO fastsatte kriterier. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige. men kan alligevel give et billede af hvor stor procentdel. der af de pågældende landes forsvarsbudget anvendes på materielanskaffeiser.
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Det ses af ovenstående, at Danmark i de senere år har anvendt ca. 12-15% af forsvarsbudgettet til nyt materiel. Dermed placerer Danmark sig på et højere niveau end
Belgien, lidt højere end Tyskland, lavere end Holland og betragteligt lavere end lande som USA, UK, Frankrig, Norge, Sverige og Finland. Det bør nævnes, at Tyskland
i perioden indtil begyndelsen af 1990'erne lå på linie med de øvrige store lande i
materielanskaffelsernes andel af forsvarsbudgettet.
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Det må således konstateres, at Danmark anvender en mindre procentdel af forsvarsbudgettet på materielanskaffeiser end hovedparten af de lande, vi normalt
sammenligner os med.

EKSTRAORDINÆR
I

FORØGELSE

AF

FORSVARSBUDGETTET

Forsvarets større anskaffelser af materiel, der primært anvendes i forbindelse med
løsning af civile opgaver, har hidtil som hovedregel været gennemført ved ekstraordinær tilførsel af midler hertil. Eksempler herpå er anskaffelse af 5-61 redningshelikoptere i 1964 med 43 mio. kr., GULFSTREAM fiskeriinspektionfly i 1979 med 183
mio. kr. samt inspektionsskibe i 1986 med 1.440 mio. kr. Endvidere skal det nævnes,
at der i forbindelse med overførslen af miljøskibe og isbrydere pr. 1. januar 1996 fra
Miljø- og Energiministeriet samt Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet blev tilført
forsvarsbudgettet et årligt beløb til drift af skibene.
Anskaffelse af materiel til løsning af nuværende og kommende civile opgaver forudsættes fortsat gennemført ved ekstraordinær tilførsel af midler.

TEORETISK
TIL

OPGØRELSE
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MATE RI ELSTRU KTU R

Når dette forhold skal belyses, vil det være naturligt i første omgang at tage udgangspunkt i uændret fremskrivning af forsvarets opgavekompleks og struktur og
dermed forudsætte uændret forsvarsbudget. Den nødvendige og tilstrækkelige investeringstakt for at kunne opretholde en løbende fornyelse kan herefter angives i procent heraf.
Forsvarskommandoen har ladet foretage en beregning af udgiften til erstatning af
den bestående struktur i de tre værn ved en 1:1 anskaffelse af forsvarets større
materielsystemer. Dette vil medføre behov for materielanskaffeiser, der ligger betragteligt over, hvad der i dag investeres i materiel. Det er således beregnet, at der skal
anvendes 35-40% af det nuværende forsvarsbudget på materielanskaffeiser. Det bør
dog påpeges, at vurdering af prisen for erstatningsmateriel er behæftet med nogen
usikkerhed. Endvidere tager vurderingen bl.a ikke højde for, at der kan være behov
for at indføre nye materielsystemer, at den teknologiske udvikling reducerer behovet
for antallet af materielsystemer, og at systemer ikke altid erstatningsanskaffes, men
i stedet ofte modificeres eller levetidsforlænges. Behovet på 35-40% skal derfor
reduceres i overensstemmelse hermed.
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for hver hovedmaterielkategori fastsættes, hvorefter et vægtet gennemsnit giver den
endelige investeringsrate. Denne metode giver selvfølgelig forskellige resultater alt
afhængig af den præcise materielsammensætning, men vil næppe variere mere end
få procent fra land til land, når der er tale om forsvar med ikke alt for afvigende teknologin iveau og materielstruktur. Den ovenfor angivne metode har været anvendt
på det canadiske forsvar og angivet et behov for en investeringsrate på ca. 25% af
det canadiske forsvarsbudget.

SAMLET

VURDERING

Ovennævnte beregninger og vurderinger kan primært anvendes til at give et løst
overslaq over, hvad det forventede økonomiske behov til materielanskaffeiser alt
andet lige bør være i perioden 2000-2011. Herudover angiver disse, at materielanskaffelsernes andel af forsvarsbudgettet pt. ligger under, hvad de fleste andre sammenlignelige lande anvender, og at andelen ligger under, hvad der vurderes nødvendigt for at opretholde forsvarets beholdning af materiel på et tidssvarende stade.
En række af de tidligere beskrevne faktorer bl.a. ændrede opgaver, ændret operativt miljø, og skyldig hensyntagen til effektforøgelse ved nyt materiel vil imidlertid
kunne retfærdigøre anskaffelser i mindre antal. Ligeledes vil levetidsforlængelser,
modifikationer samt overførsel af materiel til lavere prioriterede enheder kunne
mindske behovet for materielanskaffeiser. Modsat vil de stigende priser på militært
materiel øge behovet for materielinvesteringer.
I rapportens DEL II beskrives forsvarets større materielsystemer, hvorefter ovennævnte faktorer inddrages i den endelige vurdering af behovet for materielanskaffelser i rapportens DEL III.
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Kapitel 5

Forsvarets materielrnæssige udvikling
INDLEDNING

Den efterfølgende beskrivelse af den materielmæssige udvikling af forsvaret er baseret på de nuværende opgaver samt de teknologiske og økonomiske muligheder, som
beskrevet tidligere, og de nugældende principper for anvendelsen af militære styrker
- doktrinen. Resultatet heraf danner grundlag for hvilke teknologier, der skal være
styrende for forsvarets fremtidige materielsystemer.

DOKTRINENS

BETYDNING

Militære operationer planlægges oftest gennemført som "joint" operationer, dvs.
hvor enheder fra flere eller alle værn indsættes koordineret, eller som "combined
joint" operationer, hvor der tillige er tale om, at der indgår enheder fra flere nationer.
Arsagen hertil er blandt andet, at det enkelte værn og i alliancesammenhæng den
enkelte nation kun i særlige tilfælde og meget sjældent ville være i stand til at løse
en given militær opgave alene. Hertil kommer ønsket om at demonstrere solidaritet
inden for Alliancen.
I den nuværende situation og fremover, hvor der er tale om egentlige indsættelser
af styrker, er betydningen heraf endnu mere aktuel. Dette er bl.a. grundlaget for
CJTF-koncepten, idet denne bygger på en styrkestruktur, der anvender relativt
mange, mindre nationale styrkebidrag, som skal kunne virke i en multinational ramme, og som på en fleksibel måde skal kunne indsættes i overensstemmelse med,
hvad den pågældende situation netop kræver.
Koncepten tager hensyn til det forhold, at den enkelte nations økonomiske formåen er begrænset bl.a. i relation til den udholdenhed, som følger af ønsket om i
formel fredstid at kunne opretholde styrker deployeret i tilstrækkeligt lang tid til at
kunne løse opgaven. Koncepten er udviklet efter erfaringer fra de hidtidige operationer i det tidligere Jugoslavien og udvikles fortsat ifm. øvelsesvirksomhed. På nuværende tidspunkt står det imidlertid klart, at kravet til styrkernes interoperabi litet
og fleksibilitet er væsentligt større end hidtil blandt andet som følge af inkorporering af ikke-NATO-Iande i styrkestrukturen samt det forhold, at de samme nationale
styrkebidrag i mange tilfælde skal kunne løse flere forskellige typer af opgaver.
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Dette stiller generelt krav om styrker, der navnlig i kraft af moderne mobile platforme, som yder beskyttelse af personellet, præcisionsvåben af relativ stor rækkevidde samt transportkapacitet og kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer besidder en tilstrækkelig kvalitet, fleksibilitet og udholdenhed til at
kunne medvirke til løsning af forsvarets nuværende og fremtidige opgaver. Specielt
ved materielanskaffeiser til brug ved internationale operat ioner prioriteres beskyttelse af personel højt. I det efterfølgende beskrives betydningen heraf for fremtidige
materielsystemer til hæren, søværnet, flyvevåbnet og det værnsfælles område samt
til hjemmeværnet.
Hæren

Platforme. Ønsket om maksimal sikkerhed for personellet for at undgå tab stiller
generelt krav om anvendelse af pansrede køretøjer med stor mobil itet. I forbindelse
med fredsstøttende operationer har der vist sig et særligt behov. Betydningen af at
kunne værne sig mod beskydning fra snigskytter og virkningen fra sprængstykker og
miner samt kunne yde civilbefolkningen delvis beskyttelse er stor i en situation, hvor
muligheden for at besvare ilden ofte er meget begrænset. Kommende anskaffelser
af køretøjer, som kan forventes anvendt til fredsstøttende operationer bør derfor
principielt være pansrede.
I den forbindelse bør udviklingen inden for letvægtspanser følges nøje, idet mobiliteten herved kan opretholdes eller forbedres. Øvrige muligheder for forøgelse af
den personlige beskyttelse bør forfølges .
Til brug for sikring, hurtig indsættelse og evakuering af enheder og personel samt
til forsyning af isolerede enheder i svært tilgængelige områder med ringe infrastruktur og i områder, hvor der kan være tale om anvendelse af miner, er der et
særligt behov for at råde over bevæbnede helikoptere og helikoptere til transport.
Det vil på sigt være nødvendigt at tilvejebringe en organisatorisk kapacitet evt. som
et værnsfælles projekt, idet afhæng igheden af andre nationers helikopterstøtte
medfører manglende sikkerhed og begrænser handlefriheden.
Våbensystemer. Udviklingen går i retning af våbensystemer med stor præcision,
ildkraft og rækkevidde. Betydningen af at kunne opnå netop den præcist ønskede
virkning af ilden uden fare for udenforstående er væsentlig som et led i krisestyringen og opnåelse af det overordnede formål med operationen. Våbenvirkningen af
kommende våbensystemer til hæren bør være af en tilstrækkelig varieret karakter til
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opnåelse af den fornødne fleksibilitet. Dette indebærer behov for rådighed over
moderne ildledelsessystemer i tilslutning til moderne føringssystemer, som grundlag
for en hurtig og effektiv anvendelse af våbensystemerne. Kommende anskaffelser af
blandt andet kampvogne og artilleri med tilhørende målopklaringssystemer bør tage
højde herfor.
Muligheden af at anvende systemer med indbyggede fejlfindings- og uddannelsesfaciliter i form af blandt andet simulationssystemer inden for moderne våbensystemer bør udnyttes i størst mulig omfang.
Kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer. Der er behov
for at anskaffe moderne kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer for at kunne indsætte enheder og våbensystemer på en hurtig, fleksibel og
effektiv måde herunder i større og multinational operativ ramme. Hærens enheder
skal med andre ord elektronisk bindes sammen. Dette skal bl.a. muliggøre, at ordrer
formidles hurtigt og klart, og at informationer, der indhentes, vil kunne udnyttes
bredt af hærens enheder. F.eks. vil informationer indhentet af en UAV' elektronisk
kunne overføres digitalt til f.eks. en artillerienhed, som vil kunne indlede beskydning
umiddelbart på de overførte data, eller til en enhed indsat i en international operation, der vil kunne anvende informationerne i forhandlinger med parterne.
Det amerikanske udtryk for denne elektronisk sammenbinding af enheder og materielsystemer hedder "Army Digitization" .
Den Danske Internationale Brigades indsættelse i internationale operationer bevirker, at moderne kornrnando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer
skal prioriteres hertil. Brigadens mulige indsættelse langt fra Danmark i områder,
hvor forholdene er anderledes end i nærområdet, og med mulighed for at blive forstærket med enheder, der normalt indgår på divisions- og korpsniveau, medfører
endvidere særlige krav til brigadens kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer.
Danske Divisions kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer skal understøtte divisionens deltagelse i NATO-korpset LANDJUT, hvortil også
Polen forventes at bidrage med en division fra 1999. Korpset, som indgår som et
mobilt og fleksibelt bidrag til NATO's hovedforsvarsstyrker, vil i fremtiden - i øvrigt
ligesom østre Landkommando - kunne støtte opstillingen af et CJTF-hovedkvarter.
Dette betinger, at korpset råder over moderne kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer. Dansk bidrag med enheder til igangværende opstilling af NATO's fællesfinansierede mobile kommunikationsmoduler vil være en yderligere støtte til korpsets mulighed for at deltage i en CJTF-operation. En sådan kapacitet vil tillige kunne anvendes til etablering af et søbårent kommando- og kontrolsystem.
Anskaffelse af et moderne kommando- og kontrol system skal ses i sammenhæng
med behovet for at råde over moderne opklaringsmidler med sensorer, der skal gøre
1

Unmanned Aerial Vehicle (ubemandet "fly")
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vejebringe informationsindhentning, gennemføre kampoperationer, overvågning ,
mynd ighedsudøvelse, minelægning og -rydn ing mm, samt løse opgaver til støtte for
den civile del af samfundet. I strukturen bør der indgå såvel undervandsbåde som
store, mellemstore og mindre overfladeskibe, herunder enheder med helikopterkapacitet. Platformene skal blandt andet tilgodese mulige operat ionsområders geografiske placering og klimatiske forhold og opgavernes evt. særlige krav. Til sidstnævnte hører eksempelvis operationer af humanitær eller miljømæssig karakter.
Med henblik på optimering af enhedernes egenbeskyttelse følges udviklingen
blandt andet inden for "stealth"-skrog og elektroniske modmidler nøje.
Våbensystemer. Søværnets opgaver stiller krav om meget forskelligartede kapaciteter. STANDARD FLEX-koncepten åbner mulighed for gennem anvendelse af moduler og containere at tilvejebr inge de nødvendige kapaciteter meget fleksibelt og kost
effektivt.
Kommando-, kontrol-. kommunikations- og informationssystemer. I forbindelse
med søværnets deltagelse i internationale operationer herunder NATO's reaktionsstyrker vil der være et behov for fortsat modernisering og videreudvikling af skibenes kommando-, kontrol-, kommun ikations- og informationssystemer blandt andet
med henblik på opfyldelse af NATO's krav til interoperabilitet. Herudover skal systemerne opfylde kravene til kontrol- og varslingsopgaver samt effektiv våbenindsats.
Tilvejebringelse af et kommando- og støtteskibe vil blandt andet muliggøre søværnets deltagelse i værnsfælles, internationale operationer til støtte for et CJTF-hovedkvarter i maritim ramme. Anvendelse af mobile kommun ikations-, kommando- og
kontrolmoduler indgår heri.
De teknologiske muligheder for overvågning af farvandsområderne ved hjælp af
blandt andet udvidet dækningsområde for kystradarer og satellitter bør udnyttes.

Flyvevåbnet
Platforme. Kampfly bør fortsat udgøre grundstammen i flyvevåbnets våbenplatforme . For at undgå tab af personel og kostbart mater iel bør der anskaffes ubemandede luftfartøjer til rekognoscering mm . i særligt farefulde områder som supplement til fly. Af samme grund bør kommende kampfly være udstyret med de bedst
mulige beskyttelsesmidler og baseret på den løbende udvikling af stealth teknikker.
Rådighed over en tilstrækkelig transportflyflåde er et væsentligt grundlag for del1

Koncepten forklares detaljeret i DEL II
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tageise i internationale operationer. Selvbeskyttelsesudstyret bør tillægges særlig
betydning i den forbindelse mhp . at bidrage yderligere til besætningens og transportens beskyttelse.
Til brug for opgaver i Nordatlanten - bl.a. fiskeriinspektion og miljømæssige
opgaver samt Open-Skies opgaver - bør der rådes over moderne overvågningsfly.
Mulighederne for at anvende satellitovervågning bør fortsat udbygges.
Til deltagelse i redningstjenesten og til transport af såvel personel som materiel i
national og international sammenhæng bør der rådes over helikoptere, der blandt
andet kan indsættes under vanskelige vejrforhold. Disse bør være udstyret med
moderne selvbeskyttelsessystemer.
Til brug for pilotuddannelse og støtteopgaver såsom mindre transportopgaver,
observation, måludpegning mm. bør der rådes over moderne skolefly.
Våbensystemer. Flyvevåbnets kapacitet på områderne præcisionsvåben, sensorer
og rekognosceringssystemer bør løbende opdateres bl.a. henset til de særlige krav,
der må stilles til præcision og dermed beskyttelse af udenforstående ved indsættelse i fredsstøttende operationer.
Rådighed over et luftforsvar bestående af et mix af luftbårne og jordbaserede
våbensystemer er essentielt for luftforsvarets udholdenhed og fleksibilitet. Der bør
rådes over såvel langtrækkende som kortererækkende luftforsvarssystemer. Der bør
endvidere rådes over mobile og fleksible systemer mhp. indsættelse i forbindelse
med internationale operat ioner.
Luftforsvarskapaciteten bør endvidere generelt og løbende udbygges mhp . at
kunne modsvare den voksende trussel fra taktiske ballistiske missiler. Udvikling af
forsvar mod taktiske ballistiske missiler finder blandt andet - og i europæisk sammenhæng hovedsagelig - sted i NATO-regi. Udviklingen på missilområdet og modforanstaltninger overfor disse, herunder brugen af laservåben, bør i det hele taget
følges nøje.
Muligheden for at anvende simulatorsystemer bør fortsat udvikles.
Kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer. Der bør rådes
over en kapacitet til at udføre kommando og kontrol af såvel fly som jordbaserede
enheder såvel nationalt som internationalt. Bl.a. bør evnen ifm . internationale operationer styrkes i form af etablering af mobile radarer og kontrolfaciliteter.
Hertil kommer et behov for at opdatere det danske luftrumskontrolsystem til styrkelse af den almindelige flyvesikkerhed.

Væmsfælles
Våbensystemer. På våbenområdet er der behov for moderne håndvåben, som teknisk lever op til moderne standard.
Øvrige. Kapaciteten på sanitetsområdet bør tilpasses de internationale opgaver.
Tilsvarende gælder behovet for moderne ABC-materiel navnlig som forsvar overfor
kemisk krigsførelse.
Kommando-, kontrol-. kommunikations- og informationssystemer. Anvendelsen
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Hjemmeværnet

Den materielmæssige udvikling inden for hjemmeværnets tre værnsgrene skal ses i
nøje sammenhæng med tilsvarende forhold i hæren, søværnet eller flyvevåbnet.
Hjemmeværnets opgaveløsning sker i samarbejde med eller til støtte for det øvrige
militære forsvar. Det er derfor vigtigt, at der teknologisk set er sammenhæng mellem materielsystemer anvendt af hjemmeværnet og det øvrige forsvar.
Der er som følge heraf behov for en generel forbedring af materielstandarden ved
hjemmeværnet, som for store deles vedkommende må betegnes som utidssvarende.
Hjemmeværnets muligheder for samarbejde med det øvrige forsvar bør derfor generelt forbedres gennem tilvejebringelse af nyt materiel.
Hertil bør hjemmeværnet råde over små fleksible enheder til løsning af landbaserede patrulje- og mindre kampopgaver. Yderligere bør mulighederne for anvendelse
af ikke-dødbringende våben til brug for bykamp undersøges.
På det sømilitære område er der behov for tilvejebringelse af moderne mindre
standardfartøjer til maritim overvågning baseret på STANDARD FLEX-koncepten.
Inden for området kommun ikationsmateriel bør der ske en udvikling i retning af
at anvende mobiltelefonikoncepten .
Endelig bør anvendelsen af simulationsmateriel i uddannelsen udvikles som
grundlag for en reduktion af omkostningerne og en effektivisering af uddannelsen.
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Sammenfatning
Det overordnede grundlag for en vurdering af forsvarets og hjemmeværnets behov
for større anskaffelser af materielsystemer og hovedmaterielgenstande udgøres af
forsvarets nuværende opgavekompleks. Sidstnævnte fremgår af Lov om forsvarets
formål, opgaver og organisation mv. af 8. december 1993 med tilhørende bemærkninger. Loven mv. slår fast, at løsning af krigsopgaver i forbindelse med forsvar af
Danmark og tilhørende nærområde i samarbejde med NATO-allierede altid vil være
hovedopgaven for dansk forsvar. Imidlertid betyder bortfaldet af den umiddelbare
militære trussel mod Danmark samt vedtagelsen af NATO's ændrede strategi, at forberedelse af det direkte forsvar af dansk territorium mm. under de nuværende omstændigheder kan tillægges relativt mindre betydning til fordel for deltagelse i internationale operationer og missioner samt i NATO's reaktionsstyrker, idet en sådan deltagelse bidrager til, at lokale, herunder potentielle, konflikter ikke udvikler sig til en
trussel mod Danmarks eksistens.
Omfanget af danske styrkers deltagelse i internationale operationer og missioner
mm. forventes at ville stige inden for perioden og vil især være påvirket af udviklingen inden for det opgavekompleks NATO, EU, WEU, FN og OSCE påtager sig samt
internationale regler og konventioner mm. Opgaverne vil være karakteriseret ved, at
de skal kunne løses under særligt vanskelige forhold som følge af ofte ringe infrastruktur og et klima, der adskiller sig fra det danske. Disse forhold stiller særlige krav
til enhedernes materiel og forsvarets evne til at transportere og forsyne sine enheder over store afstande og gennem længere tid. Hertil kommer beskyttelsen af egne
styrker over for væbnede aktioner fra parternes side eller deres sympatisører, som må
tillægges særlig vægt under disse forhold.
Den teknologiske udvikling har betydning for det fremtidige materielbehov ved at
skabe nye muligheder. Den væsentligste forandring på forsvarsmaterielområdet vil
være en forøget anvendelse af teknologier, der er udviklet til civilt brug som følge af
store reduktioner i de større landes forsvarsbudgetter. Kun inden for specifikt militærteknologiske områder som f.eks. missiler og ammunition sker der stadig en udvikling alene på militære præmisser.
På en række områder forventes den teknologiske udvikling at ville forbedre forsvarets nuværende evne til at løse de stillede opgaver, som samtidig vil ændre karakter herved. Navnlig inden for delområderne sensorer, informatik, kommunikation,
simulation, materialer, ubemandede luftfartøjer, satellitter og præcisionsvåben vurderes teknologien at få betydning for forsvaret.
Forsvarets og hjemmeværnets behov for større materielanskaffeiser og opdaterings- eller levetidsforlængelsesprogrammer vurderes løbende på baggrund
af det eksisterende materiels alder og ydeevne, forsvarets og hjemmeværnets struktur og fastsatte opgaver samt den sikkerhedspolitiske udvikling. Behovet indarbejdes i plan, der dækker en periode på 7 år og revideres en gang årligt.
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Det har i mange år været dansk politik at kræve størst mulig kompensation og
medproduktion ved materielanskaffeiser.
Internationalt materielsamarbejde skal medvirke til at begrænse omkostninger til
udvikling og anskaffelse af højteknolog isk materiel samt til at få adgang til deltagelse i projekter, som ellers ville ligge uden for Danmarks økonomiske formåen . Danmark deltager i det internationale materielsamarbejde i NATO, europæisk og nordisk
regi.
En vurdering af materielsystemers levetid er nødvendig for at kunne planlægge
for en evt. erstatningsanskaffelse eller en mod ifikation mv. Levetidsvurderingen omfatter den operative effekt af materielsystemet, de tekn iske muligheder for at holde
systemet i drift samt økonomiske aspekters betydning for driften af materielsystemet
set i forhold til en evt. udskiftning med et moderne system.
Verdensmarkedet for forsvarsmateriel er reduceret som følge af den kolde krigsophør med en overkapacitet til følge . Det burde medføre lave priser på forsvarsmateriel. Denne udvikling har de involverede nationer imidlertid ikke tilladt, hvorfor det
økonomiske niveau for forsvarsmateriel i en overskuelig fremtid generelt vil ligge
over det niveau, som frie konkurrenceforhold ellers ville diktere.
Det er vanskeligt at angive, hvordan prisudviklingen på militært materiel har været
gennem årene, bl.a. fordi omkostningerne vanskeligt kan beskrives isoleret, og fordi nationernes forhold er forskellige . Den ofte høje pris på militært materiel skyldes
primært materieIlets kompleksitet og krav om høj kvalitet , samt at materiellet er specifikt til militær brug. Alm indelige, varige forbrugsgoder som f.eks. TV. husholdningsmaskiner og EDB-udstyr bliver på den anden side billigere. Årsagen hertil er udviklingen inden for mikroprocessorteknologien og masseproduktionen . Militær anvendelse af denne teknologi gør derfor militært materiel billigere.
Danmark har i de senere år anvendt 12-15% af forsvarsbudgettet til nyt materiel, hvilket generelt er lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med herunder navnlig de nordiske lande.
Forsvarets materielmæssige udvikling baseres på de nuværende opgaver under
hensyntagen til de teknologis ke og økonomiske muligheder samt de gældende principper for anvendelse af militære styrker.
Fremtidige internationale operationer skal løses i multinational ramme. (HF-koncepten er NATO's svar på en struktur, der skal kunne løse internationale opgaver
uden for NATO's område, og som forudsætter nationale styrkebidrag af alle værn
også fra lande uden for NATO.

76

DEL I

SAMMEN FATNING

Sammenfattende gælder det for danske styrker af alle tre værn, at de tilsammen
skal besidde en kapacitet, der gør det mul igt at etablere og fastholde en deltagelse
i såvel nationale som internationale, værnsfælles operationer inden for hele opgavespektret. Dette stiller generelt krav om styrker, der navnlig i kraft af moderne, mobile platforme, som yder beskyttelse af personellet, og af præcisionsvåben med relativ stor rækkevidde samt strategisk transportkapacitet og kommando-, kontrol-,
kommunikations- og informat ionssystemer, besidder en tilstrækkelig kvalitet, fleksibilitet og udholdenhed .
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Del II
Beskrivelse af materiellet samt vurdering af levetider
Indledning
DEL II beskriver forsvarets og hjemmeværnets større materielsystemer og hovedmaterielgenstande fremskrevet til år 2000, hvorefter der foretages en vurdering af
materieilets levetid. DEL II er inddelt i kapitler omhandlende hvert af de tre værn, det
værnsfælles område samt hjemmeværnet.Hvert kapitel redegør for den forventede
materielsituation fremskrevet til år 2000 og behandler enkeltvis større materielsystemer og hovedmaterielgenstande. Rækkefølgen, hvorefter de enkelte systemer er
medtaget, indikerer ikke nogen prioritering af pågældende system i forhold til øvrige. Hvert materielsystem indledes med en kort historik med beskrivelse af baggrunden for systemets anskaffelse, en beskrivelse af det pågældende system, herunder dets væsentligste data, og endelig en beskrivelse af dets anvendelsesområde
mm.
Derefter foretages en vurdering af materieIlets aktuelle status, som efterfølgende
danner baggrund for en konklusion, hvori materieIlets levetid fastsættes. Levetidsfastlæggeisen baserer sig på en række grundlæggende faktorer, som har indflydelse på materieIlets levetid. Hvert af kapitlerne afsluttes med et skema, der illustrerer de fastsatte levetider samt materieIlets økonomiske, tekniske og operative status.
Faktorerne, som indgår i levetidsvurderingerne, er detaljeret beskrevet i rapportens DEL I, idet der tages udgangspunkt i materieIlets evne til at løse de i DEL I, kapitel 1 beskrevne opgaver..
Den teknologiske udvikling beskrevet i DEL I, kapitel 2 inddrages i det omfang
betydningen heraf på nuværende tidspunkt vurderes realistisk. Det er især den informationsteknologiske udvikling, og herunder mulighederne for at behandle store
datamængder, der på en række områder vurderes at få indflydelse på materieIlets
sammensætning.
Herudover er det primært de tekniske og operative levetidsfaktorer, der danner
baggrund for vurderingen af materieIlets tilstand og forventede levetid. Disse faktorer er beskrevet i DEL I, kapitel 4. De tekniske levetidsfaktorer tager udgangspunkt i
det forhold, der betyder, at materielsystemer ikke længere teknisk kan holdes i drift.
Populært sagt strækker den tekniske levetid sig, indtil materiellet er slidt ned. Den
tekniske levetid kan dog i en række tilfælde udstrækkes ved levetidsforlængelse af
materiellet. Den tekniske levetid hænger naturligt sammen med den økonomiske
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af øgede krav til beskyttelse af personel indsat i internationale opgaver.
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Kapitel 1

Hærens materielsystemer og hovedmaterielgenstande
INDLEDNING

Dette kapitel redegør for den forventede materielsituation i hæren i år 2000 og vurderer materieilets levetid i perioden derefter. Indledningsvis beskrives hærens væsentligste materielsystemer og hovedmaterielgenstande, hvorefter økonomiske, tekniske og operative faktorers betydning inddrages som grundlag for en vurdering af
materieIlets levetid i perioden år 2000-2011.
Beskrivelsen omfatter kampvogne, andre pansrede køretøjer, bjærgningsmateriel,
panserværnsvåben, opklaringssystemer, feltartilleri, morterer, luftværn, helikoptere,
ingeniørmateriel, panserminer, kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationsmateriel samt øvrigt materiel.

KAMPVOGNE

Kampvognen er et af hærens vigtigste midler til løsningen af pålagte opgaver. Herunder anvendes kampvogne, der råder over den fornødne pansring, ildkraft og
mobilitet som det middel, hvormed man kan fremtvinge afgørelser. Kampvogne indgår som et væsentligt element i alle former for hæroperationer, herunder internationale operationer. Her udgør kampvognen en velegnet platform for observation,
og den yder personellet den fornødne beskyttelse. Endelig er den et betydningsfuldt
middel til styrkedemonstration.

Leopard lAS
Hærens primære kampvogn er den tysk producerede LEOPARD 1. Der rådes over
230 vogne, hvoraf 120 er anskaffet i perioden 1976-1978 og de resterende 110 i
1989. I perioden 1989-1994 blev alle kampvognene modificeret til version 1AS, hvilket medførte en væsentlig forbedret træfsikkerhed og evne til at operere i mørke.
Kampvognen er udstyret med en 105 mm kanon, der har en rækkevidde på ca.
4000 m, afhængig af ammunitionstype. Kampvognen indgår i prioriterede kampenheder samt i opklaringsenheder i Jylland og på Sjælland.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, idet kampvognen fortsat kan forsynes
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(pansringen) og kanonens evne til at gennemtrænge moderne pansertyper 'må forventes at begrænse den operative anvendelighed for visse opgaver i slutningen af
perioden .
Kampvognen kan ikke mod ificeres til at indeholde samme kvaliteter som kampvogne af LEOPARD 2 typen. Visse begrænsede modifikationer kan dog gennemføres.

Kampvogn, LEOPARD 1 AS

Konklusion
Kampvognen vurderes økonom isk og teknisk tilfredsstillende inden for perioden.
Den er generelt operativt tilfredsstillende, men vurderes på grund af mindre tilfredsstillende pansring og gennemtrængningsevne hen imod periodens afslutn ing operativt mindre tilfredsstillende.

Leopard 2 typen
Betegnelsen" LEOPARD 2 typen" dækker over en af flere moderne kampvognstyper
og ikke nødvendigvis den tysk producerede kampvogn LEOPARD 2. Der planlægges
anskaffet 51 brugte vogne i perioden frem til år 2000, svarende til behovet ved Den
Danske Internationale Brigade, dog uden at hærens samlede beholdning af kampvogne forøges. Typevalg vil blive foretaget i indeværende år.
Kampvogn LEOPARD 2 typen er en videreudvikling af kampvogn LEOPARD 1
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. typen . Den er kraftigere pansret og udstyret med en 120 mm kanon, som har en
større gennemtrængningsevne end 105 mm kanonen . Rækkevidden forudses at
være den samme som for kampvogn LEOPARD 1. LEOPARD 2 typen kræver en modifikation til LEOPARD 2A5 niveau eller tilsvarende for at gøre den tidssvarende.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden vurderes tilfredsstillende efter endt modifikation til LEOPARD
2A5 niveau, idet den modificerede kampvognstype forventes anvendt i andre NATOlande. Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne vurderes at ville være stabile i hele
perioden . Kampvognens tekn iske t ilstand vurderes at være t ilfredsstillende . Den operat ive levetid vurderes tilfredsstillende, når modifikation af de anskaffede brugte
kampvogne er gennemført.
Kampvognens udviklingspotentiale er afhængig af hvilken type, der vælges, men
generelt er mulighederne primært knyttet til forbedring af ildkraft og beskyttelse
(pansring). Udviklingspotentialet giver mulighed for gennemførelse af senere modifikationer, der forlænger kampvognens levetid.
Konklusion
Kampvognen vurderes - efter endt modifikation - økonomisk, teknisk og operativt
tilfredsstillende .

M/41
Kampvognen er amerikansk produceret og blev leveret som en del af den amerikanske våbenhjælp. I 1962 modtog dansk forsvar således 53 kampvogne . 17 kampvogne er under udfasning, og der udtages reservedele af disse 17 for at holde de
sidste 36 kampvogne operative . Kampvognen er senest mod ificeret i perioden 1985-

M/41
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reservedele samt behov for en relativ stor vedligeholdelsesindsats for at holde systemet i drift.
Kampvognen har været i drift meget længe og er teknisk nedslidt, og den er operativt forældet på grund af kanonens begrænsede rækkevidde og gennemtrængningsevne over for moderne pansertyper.
Kampvognen har intet udviklingspotentiale.

Konklusion
Kampvognen er tekn isk og operat ivt forældet.

ANDRE

PANSREDE

KØRETØJER

Mandskabsvogn, Ml13
Pansret mandskabsvogn M 113 er et amerikansk produceret bæltekøretøj. Beholdningen i forskellige versioner er på 640 vogne . Mandskabsvognen er anskaffet i perioderne 1962-1964, 1967-1975 og 1978-1979. Af de nuværende 640 vogne er de
168 benzindrevne og de resterende er dieseldrevne. Hovedparten af de pansrede
mandskabsvogne, herunder de ca. 150 vogne, der indgår i Den Danske Internationale Brigade, gennemgår et omfattende modifikationsprogram, hvor bl.a. pansringen bliver forøget.
Den pansrede mandskabsvogn er primært et transportkøretøj, som anvendes til at
bringe personel frem t il indsættelsesområdet, beskyttet mod håndvåbenild og mindre sprængstykker. Den indgår i hærens pansrede enheder, hvor den anvendes som
gruppekøretøj, sanitetskøretøj, mekanikervogn, radarvogn samt før ingskøretøj. Herudover anvendes den som platform for middeltunge morterer, for panserværnssystemet TOW samt som køretøj for fly- og artilleriobservatørhold .
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsst illende, idet mandskabsvognen fortsat indgår i
stort antal i andre landes forsvar og kan forsynes i et samarbejde med disse. Af samme årsag forventes drifts- og vedligeholdelsesudg ifterne at ville følge den almindelige pris og lønudvikling. Benzinudgaven er nedslidt og kræver en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats, og prisen for specialproduktion af reservedele er relativt høj.
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Efter modifikation fungerer den pansrede mandskabsvogn operat ivt tilfredsstillende i de nuværende roller. Beskyttelsesmæssigt er den, selv med tillægspansring, i
underkanten af det operative behov. Dette skyldes primært, at mandskabsvogne
oftest opererer i samme miljø som kampvogne.
Konklusion
Under forudsætning af at de resterende vogne gennemgår en mod ifikation som de
pansrede mandskabsvogne i Den Danske Internationale Brigade, vurderes vognen
økonomisk, teknisk og operat ivt tilfredsstillende, dog i underkanten hvad beskyttelse angår, indt il slutningen af perioden.

Mandskabsvogn, hjul
Der planlægges anskaffet 22 pansrede mandskabsvogne på hjul frem til år 1999.
Køretøjerne er forudset til at indgå i motoriserede infanterikompagnier i Den Danske
Internationale Brigade og anvendt til personeltransport. Med en mindre forberedelsestid kan køretøjerne indrettes t il transport af sårede. Anvendelsen af hjulkøretøjer
i stedet for bæltekøretøjer forbedrer mulighederne for en hurtig indsættelse af
enheder over store afstande og medvirker generelt til lavere driftsudgifter.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er t ilfredsstillende, da der er tale om en nyanskaffelse, og den
driftsøkonomiske prisudvikling forventes at ville følge den almindelige pris og lønudvikling .
De anskaffede mandskabsvogne vurderes at have en teknisk levetid, der strækker
sig ud over perioden.
Mandskabsvognen vurderes at leve op til de operative krav, der stilles til et transportkøretøj.
Moderne materialer vil gøre det muligt at øge beskyttelsesn iveauet. Det vil imidlertid få indf lydelse på køretøjets lasteevne og mob ilitet. Der vurderes ikke at være
væsentlige yderligere teknolog iske udviklingsmuligheder for vognen.
Konklusion
De pansrede mandskabsvogne på hjul, vurderes teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende i perioden.

Maskinkanon
Den pansrede maskinkanon M/92 er en dansk foretaget ombygning af en pansret
mandskabsvogn til våbenplatform for et tårn og en 25 mm maskinkanon . Ombygningen fandt sted i perioden 1989-1993. Hæren råder over 50 sådanne våbenplatforme med maskinkanoner.
Maskinkanonen indgår i panserinfanter ikompagnierne, herunder også i Den Dan-
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Pansret maskinkanon, M/92

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, da våbenplatform, tårn og maskinkanon
hver for sig indgår i andre landes forsvar. Den driftsøkonomiske prisudvikling for tårn
og våbensystem, forventes at følge den almindel ige pris- og lønudvikling.
Der forventes ikke problemer med anskaffelse af ammunition til våbensystemet.
Systemet er operativt tilfredsstillende i rollen som støttevåben .
Der ses udover en almindelig mod ifikation til en t idssvarende standard ingen
udviklingsmuligheder for selve våbnet, men en vis udvikling på ammunitionsområdet kan forventes . Våbenplatformen vil have behov for modifikation til samme standard som den pansrede mandskabsvogn. Tårnet må anses for fuldt udviklet.
Konklusion
Under forudsætn ing af at våbenplatformen gennemgår en modifikation tilsvarende
den pansrede mandskabsvogn i Den Danske Internationale Brigade, vurderes våbensystemet teknisk, økonomisk og operativt t ilfredsstillende indtil slutningen af perioden.

Pansret hjulkøretøj. Ml9S
Hæren råder over 36 pansrede hjulkøretøjer M/95, også kaldet EAGLE. Køretøjet er
produceret i Schweiz og anskaffet i perioden 1995-1997. Til de køretøjer, der anven-
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des i internationale operationer, er der i pulje oplagt tillægspanser, som monteres
forud for indsættelse i områder med minetrussel m.h.p. at forbedre personeilets sikkerhed. Køretøjet indgår i Den Danske Internationale Brigade og anvendes primært
til eskorte- og spejderopgaver samt mindre transportopgaver.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden for spejderkøretøjet er tilfredsstillende, og den driftsøkonomiske prisudvikling forventes at ville følge den almindelige pris og lønudvikling.
Køretøjet vurderes operativt tilfredsstillende som eskortekøretøj eller føringskøretøj .
Moderne materialer vil gøre det muligt fremover at øge beskyttelsesniveauet. Dog
ikke uden at det får indflydelse på køretøjets lasteevne og mobilitet. Derudover vurderes der ikke at være væsentlige teknologiske udviklingsmuligheder for køretøjet.
Konklusion
Køretøjet vurderes teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende i hele perioden .

B.JÆ RG NINGSMATE RIEL
Hæren råder over 14 pansrede bjærgningsvogne af typen LEOPARD 1 produceret i
perioden 1973-1980 og indfaset i hæren i 1995-1997. De indgår i Danske Division
og i Den Danske Internationale Brigade, hvor de primært anvendes til bjærgning af
kampvogne . Bjærgningsvognen kan bjærge køretøjer op til LEOPARD 1 kampvogn .
Herudover råder hæren over 24 pansrede bjærgningsvogne benævnt M578 og
anskaffet i perioden 1966-1970. De indgår bredt i hærens organisation og er beregnet til bjærgning af alle typer af bælte- og hjulkøretøjer med undtagelse af kampvogne.
Endelig vil hæren i år 2001 råde over ca. 40 stk. bjærgningsvogne på hjul af tung
model. En del af disse er anskaffet i perioden 1988-1991 og de resterende planlægges anskaffet i perioden 1995-2001. De bjærgn ingsvogne ipå hjul indgår bredt
i hærens organisation og er i stand til at bjærge alle typer af hærens hjulkøretøjer
samt mindre bæltekøretøjer.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er generelt tilfredsstillende som følge af en bred leverandørkreds. Den driftsøkonomiske prisudvikling for alle systemer vurderes at ville svare til
den almindelige pris- og lønudvikling .
Samtlige systemer vurderes teknisk tilfredsstillende. Bjærgningsvogn LEOPARD 1
gennemgår en modifikation i perioden 1998-2000.
Bjærgningsvogn LEOPARD 1 har ikke kapacitet t il bjærgning af kampvogne af
LEOPARD 2-typen. Bjærgningsvognen vurderes dog at have en tilfredsstillende kapa-
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Bjærgningsvogn på hjul, har gode teknologiske udviklingsmuligheder.
Konklusion
Bjærgningsvogn LEOPARD og M578 vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillende indtil slutningen henholdsvis midten af perioden . Bjærgningsvogn på
hjul vurderes tilfredsst illende i hele perioden . Der rådes ikke over bjærgningsvogne
med bjærgnings- og løftekapacitet til kampvogne af LEOPARD 2-typen.

PANSERVÆRNsvABEN
Langtrækkende panservæmsvåben. TOW
147 mm raketstyr M/87 (TOW) er et amerikansk produceret trådstyret missilsystem.
Systemet er i 1974 anskaffet i et antal af 164, hvoraf 56 stk. anvendes på den pansrede mandskabsvogn M 113 og de resterende på upansrede hjul køretøjer. TOW er
endvidere anskaffet til hærens 12 panserværnshelikoptere af typen FENNEC.
TOW anvendes primært til bekæmpelse af kampvogne, andre pansrede køretøjer
samt helikoptere. Systemet har udover dagsigte et termisk sigte, der gør det muligt
at bekæmpe mål i mørke og usigtbar vejr.
TOW har gennemgået et antal modifikationer og har i nuværende udgave en
rækkevidde på ca. 3.700 m.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, og den driftsøkonomiske prisudvikling forventes at ville følge den almindelige pris og lønudvikling .
Våbensystemet har gennemgået en række modifikationer. Brugsraten medfører
en begrænset nedslidning, da kun en trediedel af systemerne til stadighed er i brug.
Der er behov for, at alle våbensystemer. der indgår i pansrede enheder, monteres
på en våbenplatform, der yder tilfredsstillende beskyttelse for personel og materiel.
De nuværende våbenplatforme yder ikke denne beskyttelse. Herunder yder den
pansrede mandskabsvogn M 113 ikke skytten den nødvendige beskyttelse under indsættelsen af våbensystemet. Systemets operative levetid er således delvis afhængig
af våbenplatformen .
Mulighederne for at forbedre våbensystemet og især nyudvikle missiltyper vurderes tilfredsstillende.
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Konklusion
Våbensystemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillende i hele perioden . På baggrund af våbenplatformens operative begrænsninger vurderes systemet
som helhed mindre tilfredsstillende.

Kortrækkende panserværnsvåben. dysekanon CARL GUSTAV
84 mm dysekanon CARL GUSTAV er et svensk produceret panserværnsvåben. Det er
anskaffet i perioden 1979-1985 i et antal af 1200 stk., heraf er 400 stk. af typen
Mn9 og resten af letvægtstypen M/85 . CARL GUSTAV blev i perioden 1995-1997
modificeret med henblik på at kunne anvende nye ammunitionstyper.
CARL GUSTAV anvendes til bekæmpelse af pansrede mål, og der rådes desuden
over Iys- og røgammunition til belysning af kamppladsen og udlægning af røg.
Våbnet er mandbåret. rekylfrit og kan genlades. Som panserværnsvåben har dysekanonen en effektiv rækkevidde på ca. 500 meter. Med røggranater og brisantgranater har systemet en rækkevidde på 1.000 m. og med lysgranater 2.000 m.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende for M/85 . For M/79 er den ikke tilfredsstillende, da produktionen er ophørt. Der forventes ikke problemer med løbende anskaffelse af ammunition til våbensystemet. Den driftsøkonomiske prisudvikling vurderes at svare til den almindelige pris- og lønudvikling .
Teknisk er våbensystemerne tilfredsst illende, idet der er gennemført en række
modifikationer. Våbensystemet er bl.a. ved de højest prioriterede enheder tilført et
natsigte.
Våbensystemerne vurderes fortsat at kunne opfylde de operative krav i perioden.
Afstandsbestemmelse og natsigte er af afgørende betydning for anvendelse af
våbnet ud til dets maksimale effektive rækkevidde. Under forudsætning af, at afstanden til målet kan bestemmes, vurderes våbnet fortsat at opfylde de operative
krav. Laserafstandsmåler planlægges anskaffet inden år 2000. Der bør løbende anskaffes moderne ammunitionstyper til
våbnet med henblik på en mere effektiv og
bredere anvendelse.
Konklusion
Våbensystemet vurderes generelt tilfredsstillende. Dysekanoner af typen Mn9 vurderes dog økomisk mindre tilfredsstillende
fra midten af perioden .

Dysekanon, M185

a9

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, idet der er tale om en helt ny materielanskaffelse.
Våbensystemet har en garanteret lagerbestandighed på mindst 15 år. Den våbentekniske tilstand overvåges løbende, og våbnet forventes også at kunne anvendes i
en begrænset periode efter perioden. Våbnet opfylder generelt de operat ive krav,
der kan stilles til et våben af denne kategori.
Der er gode udviklingsmuligheder inden for bl.a. sigtesystemet. Det vurderes, at
der er mulighed for at forbedre våbnet til at kunne anvende natobservationsk ikkert.
Desuden forventes der udviklet nye ammunitionstyper.
Konklusion
Våbensystemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt t ilfredsstillende i hele perioden.

OPKLARINGSSVSTEM ER

Elektroniske opklaringssystemer, DAISY og PLATH
Hæren råder i dag over forskellige elektroniske opklaringssystemer, herunder DAISY"
der blev implementeret i perioden 1987-1989. DAISY blev modificeret i midten af
90erne. Derudover rådes også over det teknologisk ældre system PLATH. DAISY anvendes ved Danske Division, og PLATH anvendes ved østre Landkommando.
DAISY består af to delsystemer, hver bestående af en central med Iytte- og analysekapacitet og tre elektroniske pejlere.
Systemerne kan indsættes til opklaring mod enheder, herunder især kommandostationer. Opklaring sker gennem pejling og aflytn ing af kommun ikat ion. Den indhentede information anvendes primært t il at klarlægge en modstanders intentioner
og stedfæste placering af enheder mv., men det bør bemærkes, at pejlingen normalt
ikke er tilstrækkelig nøjagtig til, at der umiddelbart kan gennemføres bekæmpelse
med f .eks. artilleri. DAISY kan desuden anvendes i Forsvarets Efterretningstjenestes

1

Darush Army Intercept and Direction FindingSystem

90

KAPITE L 1, HÆRENS MATERIE LSYSTEMER OG HOVEDMATER IELGENSTANDE

DEL II

varslingstjeneste og i forbindelse med internationale operationer til overvågning af
kommunikationen i missionsområdet
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsst illende.
DAISY er - efter at den igangværende modifikation er afsluttet - tekn isk set i tilfredsstillende stand.
PLATH er forældet og operativt stærkt begrænset anvendeligt, da systemet kun
kan pejle i VHF-båndet. Den operative pejlekapacitet ved østre Landkommando vurderes således ikke at være tilfredsst illende.
DAISY indeholder ingen krypto-beskyttelse af datakommunikationen . Det nuværende VHF kommun ikations-udstyr i systemet begrænser endvidere den operative anvendelse på grund af manglende rækkevidde og datatransmissionskapacitet.
Derfor vurderes DAISY operativt mindre tilfredsstillende med nuværende kommunikat ionsmateriel. Teknologisk er der gode udviklingsmuligheder i DAISY. Selve kommun ikationssystemet kan udbygges, så rækkevidden forøges, og det kan gøres i
stand til at overføre både tale og data internt i systemet. Endelig kan begge systemer teknologisk udbygges til at kunne integreres i DEOS 1 og DACClSl. Ved mindre software ændringer vil systemet være i stand t il at udveksle data på forskell ige
media.
Konklusion
PLATH vurderes forældet og operativt ikke tilfredsstillende.
Under forudsætn ing af at DAISY tilføres et moderne kommunikationssystem med
tilfredsst illende datatransm issionskapacitet, vurderes systemet økonomisk, teknisk
og operativt tilfredsstillende indtil slutningen af perioden.

Ubemandede luftfartøjer
Hæren anskaffer i perioden 1998-2000 ubemandede luftfartøjssystemer (UAV)3.
Systemerne skal indgå i Danske Division og østre Landkommando og vil blive anvendt til at indhente oplysninger om en modstanders enheder med henblik på at
støtte hærens enheders indsættelse.
Fartøjet udsendes over et område med henblik på at indsamle data. Det kan
udstyres med forskelligt udstyr, for eksempel sensorer til optagelse af billeder baseret på lysforstærkningsudstyr, termisk udstyr og almindelige fotos eller til detektion
af kemiske eller biologiske kampstoffer. Fartøjet opsendes, styres og nedtages fra en
jordstation, og systemet indeholder kommunikationsudstyr t il formidling af opsamlede data til jordstationen. På jordstationen planlægges flyvn inger, opsamlede data
evalueres og videresendes til brugerne.

1
2
3

Danish Eurocom Område System
Danish Army Command, Control and Information System
Unmanned Arial Vehicle
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anvendelse af blandt andet raketkastere (MLRS).
Internationalt er der stor fokus på dette område og udviklingsmulighederne i systemet er store. De detaljerede teknolog iske mul igheder afhænger af det valgte
system, men udviklingsmul ighederne findes primært inden for sensorerne.
Konklusion
Systemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillende i hele perioden .

Artilleripejleradarer
Artilleripejleradarer anskaffes i perioden 1997-2000 i et antal af 6-8 stk. De planlægges at indgå i Danske Division og østre Landkommando.
Radarens opgave er at erkende og stedfæste skydende artilleri, morterer og raketkastere. Systemets radar pejler granaterne i luften , hvorefter placering af skydende
våben beregnes ud fra granatens bane.
Artilleripejleradaren erstatter morterpejleradar M/67 .
Levetidsvurdering
Da det er et nyt system, der indføres, forventes der i en lang årrække ingen forsyningsmæssige problemer.
Et nyt anskaffet system forventes at være teknisk tilfredsstillende . Den nye artilleripejleradar forventes at være operat ivt tilfredsstillende. Udviklingspotentialet er
stort . Teknologisk sker der en løbende udvikling af både nuværende og nye systemer. Moderne radarer har en rækkevidde på ca. 25 km. En fremtidig teknolog isk
udvikling vurderes evt. at kunne forøge rækkevidden op til ca. 50 km, og dermed
øge artilleripejleradarens anvendelighed på divisionsniveau. Udviklingsmul ighederne
vurderes primært at ligge i bearbejdningen af indhentede informat ioner samt forøget integrat ion med andre informationsindhentningssystemer.
Konklusion
Systemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillende i hele perioden .
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Jordovervågningsradar
Jordovervågningsradaren blev anskaffet i et antal af 36 i perioden 1972-1974, og
den er siden løbende blevet modificeret. Den er monteret i en løs karosse til et hjulkøretøj. Den indgår i brigadernes spejdereskadroner.
Radarens formål er at detektere enheder - primært køretøjer - ud til en afstand
af ca. 10 km med henblik på at præsentere et billede af bevægelser.
Systemet er meget uddannelseskrævende. Dette skyldes primært et forældet
præsentationssystem, der stiller store krav til det personel, der skal tyde de indhentede data.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er usikker. Jordovervågningsradaren er teknisk forældet.
Radaren er operativt mindre tilfredsstillende, da den kan pejles og dermed hurtigt
udsættes for beskydning og jamming. Systemet har desuden en meget begrænset
rækkevidde, idet den bl.a. er afhængig af direkte sigt til objektet, der skal pejles.
Systemet har intet udviklingspotentiale.
Konklusion
Systemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt ikke tilfredsstillende.

Raketkastersystemet MLRSl
MLRS er et amerikansk udviklet og produceret flerskudsraketkastersystem. MLRS er
karakteriseret ved en høj grad af autonomi, stor mobilitet, lille besætning og stor ildkraft. En enkelt flerskudsraketkaster vil således inden for et minut kunne levere samme ammunitionsmængde som 18 almindelige 155 mm artilleripjecer, der hver skyder fem skud af tilsvarende ammunitionstype. Den enkelte selvkørende flerskudsraketkaster er let pansret og autonom med indbygget navigations- og skydeledelsessystem. Dette muliggør fleksibel og hurtig indsættelse samt mulighed for hyppige
stiIIingsskift.
Der er i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 planlagt anskaffet
med 12 systemer til hæren. Systemerne vil indgå i Danske Division (8 stk.) og i østre
Landkommando (4 stk.) og udgøre styrkernes væsentligste organisatoriske ildstøttemiddel. Systemet kan anvendes til bekæmpelse af alle forekommende måltyper til
støtte for divisionen og underlagte enheder. Hvert system består af et let pansret
køretøj som våbenplatform og raketter. Systemet har indbygget navigations- og ildledelsessystem og kan virke autonomt. Raketterne leveres i en container, der er såvel
opbevarings- og transportbeholder som "affyringsrampe".
MLRS har en rækkevidde på op til 45 km.
1

Multiple Launch Racket System
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MLRS under affyring af en raket

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, idet våbensystemet er indført i et stort
antal lande. Systemet er personelbesparende i forhold til eksisterende rørartilleri som
følge af en stor ildkraft og et begrænset behov for betjeningspersonel.
Systemet er teknisk tilfredsstillende, idet systemet er anskaffet med de seneste
tekniske modifikationer.
Systemet vurderes operat ivt tilfredsstillende. Den store rækkevidde og ildkraft gør
systemet til et fleksibelt og effektfuldt våbensystem.
Systemet harstor interoperabilitet til andre NATO-landes raketkastersystemer. Der
er potentielle udviklingsmuligheder inden for ildledelse og ammunitionstyper.
Konklusion
Våbensystemet vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsst illende i hele perioden.

155 mm Haubits
Der rådes over to forskellige typer 155 mm haubits, som begge er produceret i USA.
En trukken version. som blev indfaset i 1951 i forbindelse med våbenhjælpsprogrammet i et antal af 97. og en selvkørende version anskaffet i et antal af 76 i perioden 1963-1970. Begge typer blev modificeret i slutningen af 80'erne, hvorved rækkevidden blev forøget til 18-24 km, afhængig af ammunitionstype .
Den trukne haubits indgår organisatorisk i Danske Division, østre Landkommando og Jyske Kampgruppe . Den selvkørende haubits indgår i brigaderne. Begge typer
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kan anvendes til bekæmpelse af alle forekommende måltyper til støtte for egne og
underlagte enheder.
Den selvkørende haubits er let pansret og yder dermed en begrænset beskyttelse
af betjeningspersonellet. Den trukne haubits yder ingen beskyttelse for betjeningspersonellet og har en begrænset evne til hurtigt at flytte skyderetning, hvilket medfører en umiddelbar indskrænkn ing i haubitsens virkningsområde. Betjeningen af
den trukne haubits er mere personelkrævende end den selvkørende.
levetidsvurdering
For begge haubitstyper er forsyningssikkerheden tilfredsst illende, da mange NATO
lande råder over systemerne.
Den driftsøkonomiske prisudvikling for begge systemer vurderes at følge den almindelig løn- og prisudvikling .
Begge haubitstyper er teknisk tilfredsstillende.
Den selvkørende haubits er i slutningen af perioden operat ivt mindre tilfredsstillende som ildstøttemiddel ved brigaderne, hvor pjecen indgår, idet pjecens rækkevidde og beskyttelse af personellet ikke er tilfredsstillende . Den trukne haubits er
begrænset mobil, da systemet ikke under alle normalt forekommende vejr- og jordbundsforhold kan indsættes i områder uden for fast banet vej og i kuperet terræn .
Pjecen yder ikke personellet nogen beskyttelse. Pjecernes rækkevidde tilgodeser
endvidere ikke fuldt ud det operat ive behov.
Den selvkørende haubits har begrænsede udviklingsmuligheder. Pjecen kan tillægspansres, hvilket dog vil indebære, at den tilhørende ammunition skal transporteres uden for pjecen.
Den trukne haubits har intet udviklingspotentiale.
Konklusion
Våbensystemerne vurderes økonomisk og teknisk tilfredsst illende indtil slutningen af
perioden. Ved slutningen af perioden vurderes systemerne operat ivt mindre t ilfredsstillende ved hærens højest prior iterede enheder, men med mulig tilfredsstillende
anvendelse ved lavere prioriterede enheder.

105 mm Haubits
Danmark modtog i 1950 som led i våbenhjælpsprogrammet 182 amerikansk producerede 105 mm haubits. Heraf er 90 fortsat operative.
Haubitsen indgår i de sjællandske kampgrupper og i det regionale forsvar.
Den anvendes til at bekæmpe de mest almindeligt forekommende former for mål.
Derudover kan haubitsen udlægge røgslør samt etablere belysning.
Haubitsen er trukken og upansret. Den har en rækkevidde på ca. 10 km . Haubitsens evne til hurtigt at ændre skyderetning er begrænset, hvilket umiddelbart medfører en begrænsning i dens virkningsområde . Pjecen yder ingen beskyttelse for betjeningspersonellet.
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ammunition. Systemet kan derfor alene anvendes i den nationale rolle ved lokalforsvars- og regionale enheder.
Våbensystemet har intet udviklingspotentiale, idet systemet bl.a. af teknologiske
årsager kun anvendes i stærkt begrænset omfang af andre lande end Danmark. Der
finder ingen udvikling sted på ammunitionsområdet.
Konklusion
Våbensystemet vurderes at være tekn isk ikke tilfredsstilIernde, økonomisk tilfredsstillende og operativt mindre tilfredsstillende.

Tung morter, 120 mm
Tung morter er anskaffet i 1950 i et antal af 160. Morteren er hidtil løbende blevet
moderniseret. Af de oprindelige 160 tunge morterer er 132 stadig operat ive. Disse
indgår i 33 tunge morterdelinger, hver med 4 morterer.
De tunge morterdelinger er kampbataljonernes eget organisatoriske ildstøttemiddel. Morteren kan endvidere anvendes til udlægn ing af røg. De tunge morterdelinger er upansrede og yder ingen beskyttelse af betjeningspersonellet. Mortererne
trækkes af almindel ige hjulkøretøjer, og de har en rækkevidde på ca. 5600 m. Betjeningen af morteren er relativt personelkrævende.
Levetidsvu rdering
Forsyning af reservedele, som ofte er specialproducerede, gennemføres ved køb ved
civile leverandører. Ud over lange leveringstider og relativt høje priser har dette ikke
indflydelse på forsynings- og leveringssikkerheden. Ammunition købes og fremstilles
ved Ammunitionsarsenalet og giver ikke forsyningsmæssige problemer. Forsyningssituationen vurderes at være tilfredsstillende, og den driftsøkonomiske prisudvikling
forventes at følge den almindelige pris- og lønudvikling .
Våbensystemet fungerer tekn isk mindre tilfredsst illende. Morteren har været i
drift i mange år og er delvis tekn isk nedslidt som følge af en stor brugsrate.
Systemet er operativt forældet, da det ikke opfylder de operative krav til rækkevidde, mobilitet, beskyttelse og fleksibilitet.
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Da våbensystemet af tekniske årsager ikke kan anvende moderne ammunitionstyper, vurderes våbnet ikke at besidde et udviklingspotentiale.
Konklusion
Morteren er økonomisk tilfredsstillende, men teknisk og operativt mindre tilfredsstillende allerede i begyndelsen af perioden.

Middeltung morter, 81 mm
Middeltung morter er anskaffet i perioden 1931-1948 i et antal af 479 stk. Den er
efterfølgende blevet modificeret i 1948 og 1957. I dag er kun 282 morterer operative, og af disse anvendes 54 i pansrede køretøjer, medens de resterende fremføres
på hjulkøretøjer.
Den middeltunge morter er kompagniets eget organisatoriske ildstøttemiddel.
Morteren kan envidere anvendes til at udlægge røg og til at etablere belysning. Rækkevidden er ca. 3600 m. Betjeningen af morteren er relativt personelkrævende.
Levetidsvu rdering
Forsyning af reservedele, som ofte er specialproducerede, gennemføres ved køb ved
civile leverandører. Ud over lange leveringstider og relativt høje priser har dette ikke
indflydelse på forsynings- og leveringssikkerheden. Ammunition købes og fremstilles
ved Ammunitionsarsenalet og giver ikke forsyningsmæssige problemer. Forsyningssituationen bedømmes at være tilfredsstillende, og den driftsøkonomiske prisudvikling forventes at følge den almindelige prisog lønudvikling.
Våbensystemet fungerer teknisk mindre
tilfredsstillende . Morteren har været i drift i
mange år og er delvis teknisk nedslidt og
forældet.
Systemet er af samme årsager som nævnt
under 120 mm morter operativt mindre tilfredsstillende.
Da morteren af tekniske årsager ikke kan
anvende moderne ammunitionstyper, vurderes våbnet ikke at indeholde udviklingspotentiale .
Konklusion
Morteren er teknisk og operativt mindre tilfredsstillende allerede i begyndelsen af perioden.
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Midde/tung morter, 81 mm

Forsyning af reservedele, som ofte er specialproducerede, gennemføres ved køb ved
civile leverandører. Ud over lange leveringstider og relativt høje priser har dette ikke
indflydelse på forsyn ings og leveringssikkerheden. Forsyningssituationen bedømmes
at være tilfredsstillende og den driftsøkonomiske prisudvikling forventes at følge den
almindel ige pris- og lønudvikling .
Våbensystemet er på grund af sin høje alder teknisk forældet. Systemet er operativt anvendeligt, men forældet. Våbensystemet anvendes kun i begrænset omfang
af andre nationer. Der finder ingen udvikling sted på ammun itionsområdet. Våbnet
anses ikke for at besidde udviklingspotentiale.
Konklusion
Morteren er teknisk mindre tilfredsstillende. Morteren vurderes operativ tilfredsstillende inden for nuværende anvendelsesområde.

LUFTVÆRN

Hærens luftværnssystem
Hærens luftværnssystem baserer sig på STINGER, der er et kortrækkende, varmesøgende luftforsvarsmissil, udviklet i USA i 1970'erne. Missilet kan i den nuværende
udgave engagere fly, der kommer fra alle retninger. Systemet anvendes både i hæren, søværnet og flyvevåbnet i forskellige konfigurationer.
Hærens luftværnssystem udgøres af luftforsvarsmissilgrupper, hver med tilhørende feltaffutager, hvori der placeres to missiler. Derudover har systemet en moderne
kontrol- og varslingsdel bestående af radar-, data- og kommun ikationssystem. Gennem affutagens sigte- og kommun ikationssystem er der forbindelse til kontrol- og
varslingssystemet, som hjælper skytten til at f inde mål. Missilgruppernes term iske
udstyr giver systemet mørke- og begrænset altvejrskapacitet. Affyring af missilet sker
primært fra feltaffutage, der opstilles på jorden . Systemet kan også skulderaffyres.
Missilets maksimale rækkevidde er 5 km.
Luftværnssystemet indgår i Danske Division, østre Landkommando, Militærregion
VII (Bornholms Værn) og Den Danske Internationale Brigade. Systemet indsættes til
bekæmpelse af lavtgående, fastvingede fly samt helikoptere.
Systemet indfases i perioden frem til år 1999 .
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Levetidsvurdering
." .'
Der er tale om et nyt våbensystem, hvorfor forsyningssikkerheden er tilfredsstillende. Den driftsøkonomiske prisudvikling vurderes at ville svare til den almindelige pris- og lønudvikling.
Systemet er teknisk og operativt tilfredsstillende og tidssvarende. Det er dog
ikke i stand til at kommunikere med eller
modtage data fra andre hverken regionale eller globale kontrol- og varslingssystemer som NATO's NAEW' eller NATO's
NADGE 2 • Den interne kommunikation er i
stort omfang baseret på VHF-materiel,
der har en begrænset kapacitet på datatransmissionsområdet, og som ikke har
den fornødne sikkerhed. Systemet anvender upansrede, terrængående hjulkøretøjer, hvilket begrænser indsættelLuftværnsmissil STlNGER opstillet i feltaffusesmulighederne samt mobiliteten i fortage
hold til bæltekøretøjer.
Teknologisk er der gode udviklingsmuligheder for missiler, kommunikation, altvejrskapacitet, beskyttelse (pansring) og mobilitet.
Konklusion
Våbensystemet er teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende indtil slutningen
af perioden. Operativt opnås den fulde udnyttelse af systemet dog først ved implementering af ekstern kommunikation og et forbedret internt kommunikationssystem.

1

NATO Airborne Early Warning

2 NATO Air Defence Ground Environment
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ske Division. Altvejrskapacitet anskaffes til helikopterne i overensstemmelse med
Aftale om forsvarets ordning 1995-1999.

Panserværnshelikopter; FENNEC

FENNEC anvendes primært mod pansrede køretøjer og lavtflyvende helikoptere
og sekundært som observationsplatform og t il transport af enkeltpersoner. Endvidere anvendes helikopteren i civile opgaver, primært ved polit iet, men også lejlighedsvis til andre mindre transportopgaver.
Rækkevidden for TOW-systemet er ca. 4000 meter.
Helikopteren er effektiv i bekæmpelsen af kampvogne og andre pansrede køretøjer, men har ingen våben til bekæmpelse af andre typer mål. Den er endvidere ikke
pansret og bør derfor kun operere i luftrum, hvor risikoen for beskydning fra personel på jorden er begrænset.
Helikopteren er ikke egnet som transporthel ikopter.
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Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, da FENNEC er baseret på en civil helikopter, som er solgt i et stort antal til brugere overalt i verden.
Teknisk vurderes helikopteren at kunne holdes i drift til efter perioden. Helikopteren
vurderes at være operativt tilfredsstillende inden for nuværende anvendelsesområde.
Helikopteren har endvidere et vist yderligere udviklingspotentiale.
Konklusion
FENNEC vurderes økonomisk og teknisk samt operativt tilfredsstillende inden for nuværende anvendelsesområde i hele perioden.

Observationshelikopter, H-SOO
Hæren råder over 13 stk. H-SOD observationshelikoptere. Helikopteren er amerikansk produceret og blev anskaffet i 1971. Helikopteren indgår i Danske Division og
i østre Landkommando.
Helikopteren anvendes til løsning af observationsopgaver, endvidere til feltmæssig transport af enkelte sårede, til rekognoscering og evakuering mv. Endelig anvendes helikopteren i civile opgaver, primært ved politiet, men også lejlighedsvis til
transport af enkeltpersoner.
Helikopteren har ikke mørke- og altvejrskapacitet og er ikke udrustet med våbensystemer eller pansring.
Levetidsvurdering
Helikopterne gennemgår for nærværende et udvidet vedligeholdelsesprogram, hvor
den bliver adskilt, efterset samt renoveret efter behov. Eftersynsprogrammet blev
påbegyndt i 1991 og forventes afsluttet ultimo 1997. Med gennemførelsen af programmet er den tekniske tilstand af H-SOD helikopteren tilfredsstillende. Helikopterens generelt gode tilstand medfører, at den periode, det endnu er muligt at
holde den i drift, primært er bestemt af, hvor længe der fortsat kan skaffes reservedele og udføres hovedeftersyn i nødvendigt omfang. På baggrund af oplysninger fra
leverandøren vurderes det muligt at holde helikopteren i drift til ca. år 2005.
Helikopteren mangler selvforsvar og fungerer bl.a. som følge heraf operativt mindre tilfredsstillende som observationshelikopter. Helikopteren kan transportere to
passagerer. Indsættelse i internationale operationer vil kræve bevæbning og montering af passiv beskyttelse. Denne modifikation vil forøge helikopterens egenvægt og
dermed reducere helikopterens nyttelast og rækkevidde. Den vurderes derfor ikke
egnet til internationale operationer.
Helikopteren har et meget begrænset udviklingspotentiale og kan kun påmonteres et 7.62 mm maskingevær.
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Bromateriel
Hæren råder over 10 pansrede brovogne af typen LEOPARD 1 med 20 t ilhørende
broer. Brovognene er købt brugt i Holland og Tyskland og er indfaset i hæren i perioden 1994-1997. De anskaffede brovogne indgår i brigadernes ingeniørkompagnier samt i ingen iørbataljonen i Danske Division. Broerne, der har en spændvidde på
ca. 20 m, udlægges mekanisk. Broerne har broklasse 60, hvilket svarer til kampvogn
LEOPARD 1-typens vægt. Det udlæggende personel ydes under broslagningen en vis
beskyttelse, idet broen udlægges direkte fra brovognen.
Øvrigt bromateriel omfatter feltbroerne Mn1 og M/62 samt broerne DIP 28 og
Bailey. Broerne udlægges manuelt. Feltbro Mn1 har en spændvidde på op til ca. 30
m, medens DIP 28 har en begrænset spændvidde på ca. 12 m. Sidstnævnte er velegnet til løsning af mindre broforstærkningsopgaver og kan anvendes som afløsningsbro for kampvognsbroer, så disse kan frigøres med henblik på fornyet indsættelse. Feltbro M/62 er en pontonbro (flydebro) med en rækkevidde på ca. 60 m.
Bailey er en ældre elementbro oplagt i krigsreserven med en i princippet "ubegrænset" rækkevidde.
Levetidsvurdering

Pansret brovogn
For pansret brovogn er forsyningssikkerheden tilfredsstillende som følge af systemets
udbredelse i andre lande.
Udlæggesystemet på pansret brovogn er af ældre dato . En modifikation af udlæggestyresystemet vil imidlert id være gennemført ved periodens start.
Panserbroen muliggør et begrænset antal overkørsler med LEOPARD 2 type kampvogn . Panserbroen anvendes af flere af Danmarks NATO-partnere , hvorfor systemet
har interoperabilitet. Panserbroen vurderes at være operativt tilfredsstillende ved enheder med LEOPARD 1A5 kampvogne og operativt mindre tilfredsstillende ved enheder med kampvogne af LEOPARD 2 typen.
Pansret brovogn har et begrænset udviklingspotentiale. Leverandøren vurderes at
kunne konstruere en pansret bro med samme mål og vægt som den nuværende,
men med forbedret bæreevne.
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DIP 28 bro
Forsyningssikkerheden for DIP 28 broen er tilfredsstillende. Reservedele og vedligeholdelse giver ingen problemer i perioden.
DIP 28 broen stiller særlige krav til brostedet. hvilket reducerer dens anvendelsesmuligheder. Broen anvendes ikke af vore samarbejdspartnere og har ingen interoperabilitet. Broen vurderes operativt mindre tilfredsstillende fra midten af perioden .
DIP 28 broen har kun begrænset udviklingspotentiale. Udlægningstiden kan reduceres i mindre omfang ved indførelse af et nyt metalbrodæk og en ny type transportkøretøj.
Feltbro MI62
Forsyningssikkerheden for feltbro M/62 er ikke tilfredsstillende, idet der er problemer
med genforsyning som følge af en begrænset leverandørkreds. Feltbro M/62 er teknisk forældet. Broens bæreevne kan ikke umiddelbart øges gennem en ændret konstruktion . Pontonerne er nedslidte og kræver megen vedligeholdelse. Broerne gennemgår en periodisk renovering, der medfører, at øvrige vedligeholdelsesomkostninger generelt er lave.
Broen kan ikke anvendes ved enheder med LEOPARD 2-type kampvogne. Bygning
af broen er tidskrævende og personellet er sårbart i etableringsfasen. Feltbro M/62
anvendes ikke af vore NATO-allierede. Broen vurderes operativt mindre tilfredsstillende.
Feltbro M/62 har intet udviklingspotentiale.
Feltbro MIl1
Forsyningssikkerheden for feltbro M171 er tilfredsstillende, men der kan evt. forventes problemer med tilvejebringelse af reservedele fra midten af perioden.
Bygning af broen er t idskrævende, og personellet er sårbart i etableringsfasen .
Broen muliggør endvidere kun et begrænset antal overkørsler med enheder med
kampvogne af LEOPARD 2 type. Broen vurderes derfor mindre operativt tilfredsstillende. Denne vurdering knytter sig til dens nuværende anvendelse som den primære
bro til overvindelse af hindringer på op til 30 m. Feltbro M171 anvendes af en del af
vore NATO-allierede. Broen kan udvikles til at kunne bære kampvogne (LEOPARD 1
typen) ud til en spændvidde på 40 m og vurderes at indeholde udviklingspotentiale
med henblik på at muliggøre hurtigere udlægning med mindre personel.

Konklusion
Efter modifikation vurderes panserbroen økonomisk, teknisk og operativ tilfredsstillende i hele perioden, men begrænset anvendelig ved enheder med kampvogne
af LEOPARD 2-typen .
Feltbro M/62 vurderes at være forældet og generelt ikke tilfredsstillende. DIP 28
broen vurderes genere1t mindre tilfredsstillende fra midten af perioden.
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Minerydningsmateriel
Hærens mekaniske minerydn ingsmateriel består af 4 stk. SISU minerydningsplejle
anskaffet i perioden 1996-1997. I perioden 1997-1998 anskaffes yderligere 12 stk.

Minerydningsplejl Hydrema

plejle af typen HYDREMA, således at det samlede antal plejle i år 2000 vil være på
16 stk. Derudover planlægges anskaffet et antal minerydn ingsplove i perioden
1998-2000.
Minerydningsplejlene er selvkørende let pansrede hjulkøretøjer, der med kæder
pisker miner til detonation eller ødelæggelse. Plejlene kan rydde såvel personelminer
som panserminer.
Hærens minesøgningsudstyr består primært af elektriske minesøgere.
Levetidsvurdering
Minerydningsplejlene er nyt anskaffet materiel, hvor drifts- og vedligeholdelsesomkostn inger er lave. Endvidere er begge systemer baseret på eksisterende køretøjstyper, hvilket medfører en god forsynings- og reservedelssikkerhed.
Alle typer minerydningsplove er nyt anskaffet mater iel med forventede lave driftsag vedligeholdelsesomkostn inger. Alle minerydningsplove forventes baseret på
kendte køretøjstyper, hvorfor reservedelssituationen generelt vil være god .
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Plejlene er anskaffet jf. Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 og bygger på
dele og komponenter, der anvendes i andet materiel. Minerydningsplejlene vurderes
at fungere teknisk tilfredsstillende i hele perioden, såfremt de teknisk holdes opdateret. De er velegnede til indsættelse i internationale operationer.
Anskaffede minerydningsplove vurderes operativt tilfredsstillende i hele perioden.
Hærens minesøgningsudstyr vurderes teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende i hele perioden. Det foregår imidlertid en væsentlig udvikling på området, men
der synes endnu ikke udsigt til teknologiske gennembrud.
Konklusion
Hærens minerydningsudstyr vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillende i hele perioden.

Øvrigt ingeniørmateriel
I hæren findes der, ud over det ovenfor nævnte, bl.a. følgende andet ingeniørmateriel:
•
•
•
•

bæltedrevne dozere, der er indført i 1984,
to forskellige typer læssemaskiner, der er indført i henholdsvis 1970 og i 1980,
rendegravere, indført i årene 1983-1995,
to forskellige typer jordhøvle til planering af jord, der er indført i henholdsvis 1979
og i 1987 og
• en dumper til jordflytning indført i 1996.
Materiellet indgår primært i hærens ingeniørenheder og anvendes i forbindelse med
løsningen af et bredt spektrum af hærens opgaver, blandt andet til gravning af stillinger, vejrenovering, etablering af kampvognshindringer m.v.
Det skal endeligt nævnes, at hærens enheder ikke råder over pansrede ingeniørkøretøjer, der under ild kan rydde hindringer samt etablere overgange og broslagningssteder. Med det nuværende materiel løses opgaven af ubeskyttet personel.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden for alle systemer er generelt tilfredsstillende. Genforsyning af
reservedele til materielsystemerne kan ske fra en bred leverandørkreds. Der kan dog
for de ældste systemer (f.eks. nogle af læssemaskinerne og jordhøvlene) være manglende mulighed for fremskaffelse af reservedele allerede i begyndelsen af perioden,
idet disse udgår af produktion. Den driftsøkonomiske prisudvikling vurderes at ville
svare til den almindelige pris- og lønudvikling i perioden.
De nævnte maskiner er indført over en lang periode, og en vedvarende teknisk
tilfredsstillende kapacitet forudsætter en løbende fornyelse.
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Ved en fortsat successiv genanskaffelse vurderes systemerne økonomisk, teknisk og
operativt tilfredsstillende i hele perioden.

PANSERMINER

Hæren har tre typer panserminer, M/5l, M/56 og M/88. Pansermine M/5l forventes
udfaset inden år 2000 . Pansermine M/56 udgør herefter hovedparten af forsvarets
miner. Pansermine M/56 er en manuelt udlagt pansermine, hvilket gør udlægning og
nedgravning meget tidskrævende. Pansermine M/88 kan udlægges med mineudlægger.
Tændmekanismen i M/88 er påvirkelig over for søgning med minesøger, og minen
forventes modificeret.
Hærens enheder råder ikke over miner, der kan fjern udlægges. Pansermine M/56
og pansermine M/88 er kun anvendelige til udlægning i områder, der er behersket
af egne styrker. Hærens enheder råder endvidere ikke over kontrollerbare miner, som
efter udlægning kan aktiveres (armeres) og deaktiveres (sikres).
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden for pansermine M/56 og M188 er generelt t ilfredsstillende .
Pansermine M/56 er et gammelt system (første generationsmine), der er tekn isk
forældet. Pansermine M/56 er kun begrænset operativt anvendelig på grund af udlægningsmetoden, og fordi minens tænder har vist sig ustabil samt påvirkelig af
vejrliget.
Pansermine M/88 vurderes operat ivt t ilfredsstillende efter mod ifikation .
Der sker løbende en teknologisk udvikling af nye og mere effektive miner. Den
teknologiske udvikling, hvad angår allerede anskaffede miner, er derimod mere begrænset.
Konklusion
Pansermine M/56 vurderes tekn isk ikke tilfredsstillende ved begyndelsen af perioden .
Minen er operativt mindre tilfredsstillende. Under forudsætning af at tænderen modif iceres, vurderes M/88 operativt tilfredsstillende til på den anden side af perioden.
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Kommando-. kontrol- og informationssystemer
Hærens centrale kommando-, kontrol- og informationssystem betegnet " Danish
Army Command and Control, Information System ", også benævnt DACCIS, implementeres i perioden 1998-2001.
Systemet skal levere automatiseret støtte t il hærens føringscentre på divisions- og
brigadeniveau med det formål at effektivisere og optimere indsættelse af hærens
enheder og våbensystemer. Systemet udnytter i udstrakt grad civil teknologi og standarder.
Levetidsvurdering
En indledende afskaffelse af DACCIS gennemføres i overensstemmelse med Aftale
om forsvarets ordning 1995-1999. DACCIS er dermed et nyt system, og forsyningssituationen forventes i lang tid fremover at være tilfredsstillende.
Systemet er i stort omfang baseret på kommercielle produkter, civil teknolog i og
civile standarder, hvilket medfører en mulighed for modulær udskiftning.
DACCIS vil, når det er anskaffet i fuldt omfang og implementeret, kunne levere den
nødvendige automatiserede beslutningsstøtte til hærens kommandostationer på
divisions- og brigadeniveau både ved indsættelse nationalt og internationalt. DACCIS skal endvidere kunne anvende fremtidens simulationssoftware.
DACCIS vil være under fortsat udvikling.
Konklusion
Systemet vurderes økonomisk, teknisk og operat ivt tilfredsst illende i hele perioden.

Områdesignalsystemer
Kommunikation mellem hærens føringscentre på korps-, divisions- og brigaden iveau
baseres primært på områdesignalsystemer koblet i et netværk af knudepunkter,
hvortil kommandostationer mv. fleksibelt kan tilslutte sig. Systemet placeres i det
område, hvor korpset og divisionen er indsat. Det er yderligere karakteristisk, at
systemet i vid udstrækn ing udnytter computere .
Danske Division og østre Landkommando anvender et system, som er baseret på
relativ moderne, standardiseret teknolog i. Systemet benævnes DEOS' .
Det fælles dansk-tyske samarbejde i rammen af det multinationale NATO Korps
LANDJUT baserer sig på anvendelsen af et ældre system produceret i Tyskland
benævnt AUTOK0 2.

, Dansk EUROCOM Om r åde Signalsystem
Aut om at ische Kor ps Stamnetz

2
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tilpasses langt udgående og meget mob ile operationer, at dets transmissionskapacitet er for lille, samt at der ikke er anskaffet mobile undersystemer, der automatisk
kan kobles til DEOS. Systemet vurderes derfor i nuværende konfiguration for operativt mindre tilfredsst illende, især på divisionsniveau.
Udviklingsmuligheder i DEOS er gode, idet de væsentligste delsystemer løbende
kan udskiftes. Udvikling af DEOS vurderes imidlertid ikke fuldt ud at kunne udbedre
de nævnte svagheder ved systemet.
AUTOKO vurderes at kunne forsynes tilfredsstillende med reservedele i perioden .
Den driftsøkonomiske prisudvikling vurderes at svare til den almindelige pris- og
lønudvikling .
Systemet er kun delvis baseret på digitalteknik og anvender et frekvensområde
(610-960 MHz), der i nær fremtid ikke vil være til rådighed for militær kommunikation . Teknisk vurderes systemet forældet.
Systemet vurderes ikke tilfredsstillende operativt, da der ikke er tilfredsstillende muligheder for at koble andre
systemer til systemet eller for anvendelse af moderne kommunikationsmidler som fax, digitale telefoner og
computere .
Der er ikke udviklingspotentiale i systemet.
Konklusion
Under forudsætning af, at systemet
løbende udvikles, vurderes DEOS
økonom isk og teknisk tilfredsstillende
frem til år 2010 . Herefter er situationen
uafklaret på grund af manglende forsyningssikkerhed. I nuværende konfiguration vurderes systemet operat ivt mindre tilfredsstillende, især på divisionsniveau.

Dele af DEOS opstillet i felten

108

KAPITEL

l, HÆRENS MATERIELSYSTEMER OG HOVEDMATERIELGENSTANDE

DEL II

AUTOKO vurderes økonomisk tilfredsstillende, teknisk forældet og operativt ikke
tilfredsstillende.

Satellitkommunikationssystemer
Satellitkommunikation anvendes af Den Danske Internationale Brigade til kommunikation, dels hjem til Danmark, dels til internationale hovedkvarterer. Endelig anvendes det internt til kommunikation med den logistiske støttestruktur. Satellitkommunikation udgør således sammen med HF-materiellet brigadens vigt igste kommunikationsformer ud af indsættelsesområdet. Materiellet kan kommun ikere via enten
militære eller civile satellitter. Det er let at betjene og fylder kun lidt.
I forbindelse med det internationale engagement er der anskaffet ca. 50 stk. satelIitkommunikations-terminaler, der baserer sig på INMARSAT' . Disse systemer har forskellige karakteristika og ydeevner, men som fællestræk store anvendelsesomkostninger, da de er baseret på forbindelse via kommerciel satellit. Systemerne har en
varierende mobilitet og transm issionskapacitet, men er generelt anvendelige over
store afstande ved enheder med relat ivt lave krav til transmissionsmængde og
-hastigheder.
Til at opveje disse ulemper implementeredes VSAT2-systemet medio 1996 . Systemet indeholder en hovedstation og 8 stk. term inalstationer. Systemet anvendes indledningsvis i forbindelse med enheder i international tjeneste.
Endelig er der i 1995 anskaffet 14 stk. militært baserede taktiske satellit-(TACSAT)
stationer til Jægerkorpset.
Levetidsvurdering
Vedligeholdelsen af samt muligheden for anskaffelse af reservedele t il de kommercielle SATCOM-systemer (INMARSAT) afhænger af indgåede aftaler med de civile
leverandører. En del INMARSAT type A terminaler må forventes at være nedslidte inden for en kort tidshorisont, idet de blev indsat sammen med de første danske FNstyrker i det tidl igere Jugoslavien. Driftsomkostningerne for INMARSAT er høje (samtaler etc.).
Forsyningssituationen for de militære systemer (TACSAT) er generelt tilfredsst illende. Dette system har kun i ringe grad været anvendt, idet anvendelsen afhænger
af tildeling af frekvenser fra nationer, der råder over satellitter til formålet. Systemet
er baseret på kendt teknologi og vurderes at kunne fungere teknisk tilfredsstillende.
De anskaffede kommercielle SATCOM-systemer er uden for militær kontrol, hvilket bevirker, at systemerne ikke med nødvendig sikkerhed tilgodeser de operative
krav.
TACSAT anvendelse er afhængig af t ildeling af frekvenser fra den operative myndighed (NATO), som enheden støtter.

1

International Maritime Satellite

2

Very Small Satellite Aperture Terminal
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oden, hvorfor NATO overvejer mulighederne for erstatning . Den sandsynligste
løsning vurderes at blive en form for køb/leje af kapacitet i et internationalt system
udviklet og ejet/kontrolleret af NATO lande.
Det fremtidige militære frekvensbånd forventes at ligge i EHP-området med mulighed for stor kapacitet samt små mobile SATCOM-terminaler.
Teknologisk er der kun begrænsede udviklingsmuligheder for det nuværende
INMARSAT-system.
Udviklingen af TACSAT er afhæng ig af, at der sker en modifikation af systemet
som helhed.
Konklusion
Hærens beholdning af SATCOM-stationer, der er kommercielt baseret, er dyre i drift
og begrænset anvendelige til operative formål. Systemerne vurderes mindre tilfredsstillende.

Taktiske radiosystemer
Hæroperationers mobile karakter bevirker, at kommunikation fra brigadeniveau og
nedefter primært baseres på radiostationer, der opererer i VHf4-båndet. VHF har
imidlertid begrænset rækkevidde. VHF-materiel er endvidere generelt mindre anvendeligt i bjergrigt og tæt bebygget terræn .
Den ældste generation VHF-materiel består af den såkaldte ANNRC-12-serie, medens hovedparten udgøres af ANNRC 2061-serien. Begge typer anvender imidlert id
ældre teknologi, som ikke muliggør beskyttelse mod aflytning og elektronisk angreb.
Desuden kan materiellet ikke uden supplerende udstyr gennemføre datatransmission.
Til kommunikation over lange afstande anvendes radiomateriel i HP-båndet. Den
ældste generation består af de såkaldte Mn3 stationer, der både operativt og teknisk er utidssvarende, og kræver lang uddannelse at betjene.
Til kommunikation mellem hærstyrker og fly anvendes radiomateriel i UHF-båndet. Dette materiel er modstandsdygtigt overfor aflytn ing og elektron iske angreb og
er relativt let at betjene.
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Levetidsvurdering
Generelt er forsyningssikkerheden tilfredsstillende for alle systemer. Efter år 2000 vil
der for enkelte systemer kunne opstå mangel på reservedele på grund af systemernes alder. Den driftsøkonom iske prisudvikling vurderes at ville svare til den almindelige pris- og lønudv ikling i perioden .
Det ældste HF- og VHF-materiel er tek nisk forældet og mekanisk nedslidt. Disse
systemer vil, ved samarbejde med nyere systemer, begrænse udnyttelsen af de nyere
systemers muligheder (data/sikkerhed m.v.) med deraf følgende begrænset operativ
anvendelighed . For det nyeste UHF- og HF-materiel er der generelt ingen problemer,
men det er nødvendigt, at disse systemer løbende modificeres og tilføres nyeste tek nologi, således at de fortsat kan samarbejde med øvrige landes radiosystemer.
VHF- og det ældste HF-materiel er generelt ikke i stand til at leve op til de operative krav, der stilles til systemerne. Bl.a. er rækkevidden for kort, datatransmissionskapaciteten for lille, systemerne er ikke sikret mod indgriben og de kan ikke samarbejde med de nyeste systemer. Det nyeste UHF- og HF-materiel lever op til de operative krav.
Der er udviklingspotentiale i kryptosystemer, datamodem, materiel til overførsel af
video og digitale data, mv. for de nyeste radiosystemer. For det ældste radiomateriel er der ingen udvik lingsmuligheder.
Konklusion
VHF-materiel i ANNRC 12-serien og det ældste HF-materiel vurderes økonomisk, teknisk og operativt ikke tilfredsstillende. VHF-materiel i ANNRC 2061-serien vurderes
generelt mindre tilfredsstillende, men tilfredsstillende ved lavere prioriterede enheder. Øvrigt materiel vurderes generelt at have en tilfredsstillende anvendelse t il ud
over perioden .

Skyde- og ildledelsessystem for feltartilleriet
Alle feltartillerienheder råder over et automatisk skyde- og ildledelsessyst em. Systemet anvendes til databehandling, -lagr ing og -formidling mellem feltartilleriets forskellige led og medfører en øget hastighed i den interne korrespondance . Systemet
vil i endelig konfiguration sammenkæde feltartilleriets forskellige før ingsinstallationer, våbensystemer og sensorer, såvel skyde- som ildledelsesmæssigt. Data transmitteres via modems og eksisterende VHF-radioer.
Levetidsvurdering
Systemet er modulært opbygget baseret på kommercielle produkter. Forsyningssikkerheden er derfor tilfredsstillende.
Systemet er en operativ nødvendighed for at kunne håndtere det stigende antal
data, som kommende sensorsystemer må forventes at kunne indhent e. Systemet har
med den nuværende datatransmission en begrænset rækkevidde og kapacitet samt
påvirkes af int erfererende faktorer som gældende for andre VHF-baserede systemer.
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Simulationsudstyr
Der er løbende anskaffet forskelligt simulationsudstyr til hærens enheder. Materiellet skal støtte hærens uddannelse af enkeltmand, enheder og stabe. Simulation anvendes i hæren af uddannelsesmæssige, miljømæssige og økonomiske årsager.
Simulation giver blandt andet mulighed for indøvelse af procedurer under kontrolle rede forhold samt gennemførelse af realistiske øvelser, hvor hensyntagen til miljø og
sikkerhed ellers gør dette umu ligt . Den teknologiske udvikling vil gøre træn ing ved
hjælp af simulation stadig mere effektiv.
Simulationssystemer kan supplere den traditionelle uddannelse, men ikke erstatte almindelig uddannelses- og øvelsesvirksomhed.
Hærens beholdning af simulationsmateriel til enkeltmands- og funktionsuddanneisen omfatter bl.a. skyde- og duelsystemer til håndvåben, panserværn, kampvogne og helikoptere, men også systemer til uddannelse af f.eks. artilleriobservatører
og personel i elektroniske opklaringsenheder luftværnsmissilgrupper og ABC-enheder.
Til støtte for enhedsuddannelsen råder hæren bl.a. over en kampvognsdelingssimulator, men med den nuværende beholdn ing af simulationsmateriel har hæren
generelt ikke mulighed for at gennemføre simulationsbaseret uddannelse i enheds
ramme i ønskeligt omfang .
Til støtte for uddannelsen af chefer, førere og stabe har hæren to manuelle, men
teknolog isk understøttede taktiske trænere . Udover en simpel prototype ved Forsvarets Forskningstjeneste råder hæren ikke over computerunderstøttede faciliteter til
dette formål.
Levetidsvurdering
Simulationsmateriellet kan principielt opdeles i to hovedgrupper:
• Simulationsmateriel, der monteres/installeres på materielsystemer og anvendes i
feltmæssige omgivelser.
• Simulationsmateriel, der repræsenterer systemer, våbenvirkning og/eller systemfu nkt ioner og som anvendes i tilknytning til faste installati oner.

112

KAPITEL

l, HÆRENS MATERIELSYSTEMER OG HOVEDMATERIELGENSTANDE

DEL II

Den første type simulationsmateriel udsættes for stærkt slid, da det anvendes felt mæssigt. Den andet type simulationsmateriel udfases normalt først med systemet,
det støtter. Hovedparten af det nuværende simulat ionsudstyr er forholdsvis nyt og
forsyningssikkerheden er derfor generelt god.
Teknisk er det nuværende materiel tilfredsstillende, men på grund af en høj brugsrate forventes noget af materiellet relativt hurtigt nedslidt.
Hovedparten af simulat ionsudstyret vurderes operat ivt tilfredsstillende.Udviklingspotentialet inden for dette område er meget stort og den teknologiske udvikling
inden for simulationsudstyr går meget stærkt. Der sker hele tiden udvikling af det
eksisterende materiel samt udvikling af nyt og mere avancerede systemer.
Konklusion
Systemerne vurderes generelt økonomisk og teknisk tilfredsstillende, men der vil
være behov for løbende modifikation på grund af slitage og udviklingen på området. Miljømæssige forhold, økonomi samt udviklingen på simulationsområdet medfører, at der bør indgå simulationssystemer i alle relevante materielprojekter.

Nat- og altvejrsobservationsudstyr
Hæren råder over et bredt udsnit af nat- og altvejrsobservationsudstyr, hvoraf det
nyeste materiel er og vil blive anskaffet i perioden 1996-1999 i overensstemmelse
med Aftale om forsvarets ordning 1995-1999.
Mater iellet indgår som en integreret del i en række våbensystemer. Materiellet
anvendes desuden på alle niveauer i forbindelse med føring samt ved køretøjer med
henblik på kørsel i mørke og under nedsat sigt.
Mater iellet baseres dels på lysforstærkningsteknologi, hvilket giver mulighed for
natobservation, og dels på termisk udstyr, der ud over kapacitet til observation i
mørke, også mul iggør observation gennem røg, dis og tåge . Begge systemer benyttes passivt og kan derfor ikke detekteres.
Hæren råder desuden over ældre infrarødt (IR) natobservationsmateriel. IR-materiel har en begrænset rækkevidde. IR-materiel er aktivt og kan dermed detekteres.
Når de planlagte anskaffelser i henhold til Aftale om forsvarets ordn ing 1995-1999
er gennemført, vil IR-materiel kun blive anvendt ved hærens lavere prioriterede enheder.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende for det nyeste anskaffede materiel (f.eks.
termisk udstyr), idet dette er i brug i mange lande. For det ældste materiel (infrarødt
udstyr og visse dele af lysforstærkningsudstyret) er forsyningssikkerheden mere usikker, idet mange reservedele kun findes i begrænset omfang.
Da der fortsat er mange brugere af systemerne forventes drifts- og vedligeholdelsesudgifterne at ville følge den almindelige pris- og lønudvikling .
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det på visse områder, eksempelvis med hensyn t il evnen t il at se under alle vejrforhold og lysforhold, ikke vil kunne honorere fremtidens krav på området.
Den teknolog iske udvikling inden for disse områder går generelt meget hurtigt.
Der sker løbende både udvikling af nyt og bedre materiel med en større kapacitet ,
rækkevidde m.v. samt udvikling af det eksisterende materiel. Det nye materiel besidder et udviklingspotentiale, mens det ældste materiel ingen udviklingsmuligheder
har.

Eksempelpå natobservationsudstyr

Konklusion
IR-materiellet er forældet og ikke t ilfredsstillende. Termisk udstyr og udstyr baseret
på lysforstærkning vurderes generelt tilfredsst illende i perioden .

Ammunition
Hæren råder over såvel moderne som mere tradi tionel ammun ition til de beskrevne
våbensystemer. Hovedparten er imidlertid af den trad itionelle type, hvorfor der i
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overensstemmelse med Afta le om forsvarets ordning 1995-1999 planlægges anskaffet en større beholdning af moderne ammunition til feltartilleriet i 1999. Der planlægges ligeledes anskaffet moderne panserbrydende ammun ition til 105 mm kampvognskanon og ammunition t il raketkastere MLRS. Generelt planlægger hæren anskaffelse af ammunition i forb indelse med anskaffelse af nye våbensysterner. og
efterfølgende behov som følge af forbrug, planlægges som hovedregel løbende anskaffet.
Levetidsvurdering
Forsyn ingssikkerheden for den eksisterende ammun ition, undtagen de meget gamle typer, er generelt tilfredsst illende, idet disse fortsat anvendes og produceres i et
stort antal lande. På kort sigt kan der forventes en reduktion af prisen på 105 mm
kampvognsammunition i takt med, at flere lande udfaser kampvogne med 105 mm
kanon til fordel for kampvogne med 120 mm kanon. Tidssvarende ammunitionstyper kan modsat på sigt forventes at blive uforholdsmæssigt dyre efterhånden som
udvikling og produktion aftager i takt med, at kampvogne med 120 mm kanon indfases i flere lande. Resterende ammunition er teknisk set i en tilfredsstillende tilstand .
Eksisterende feltartilleriammun ition er i dag operativt anvendeligt, men kravet om
længere rækkevidde for feltartilleriet vil p å sigt medføre, at den eksisterende feltar t illeriammunition kun er operat iv anvendelig på brigadeniveauet. I takt med implementering af forbedrede rnålopklarinqsmidler vil brigadens krav til artilleriets rækkevidde forøges. Levetiden på den anskaffede raketkasterammunition vurderes at
række ud over perioden. Den anskaffede mængde og type af ammunition vurderes
imidlertid ikke tilstrækkelig . Beholdningen af 105 mm panserbrydende kampvognsammun ition er operativt anvendelig, men har ikke en tilfredsstillende gennemtrængningsevne over for mere moderne kampvognstyper. 120 mm ammunition til
kampvogne har en tilfredsstillende gennemtrængningsevne overfor alle typer kampvogne .
Der sker løbende en teknolog isk udvikling af ny og mere effektiv ammun it ion.
Den teknologiske udvikling for allerede anskaffet ammunition er derimod mere begrænset.
Udviklingen inden for 105 mm kampvognsammunition som følge af tendensen i
retning af 120 mm ammunition vil være meget begrænset. Udviklingen af 120 mm
kampvognsammunition forventes at fortsætte fremover.
Konklusion
Artilleriammunitionen vurderes økonomisk, teknisk og operativt tilfredsstillende i
hele perioden, men der vil være et operativt behov for at justere beholdningen af
155 mm ammun ition med øget rækkevidde og øget effekt overfor hårde og halvh årde m åltyper.
Levetiden p å den anskaffede raketkasterammun it ion vurderes at række ud over
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Del II
Kapitel 2

Søværnets materielsystemer og
hovedmaterielgenstande
INDLEDNING

Dette kapitel gennemgår og beskriver søværnets materielsituation fremskrevet t il år
2000, hvorefter materieilets muligheder vurderes i perioden 2000-2011. Materiellet
behandles i rækkefølgen skibe, helikoptere, landbaserede systemer, FLEX-koncepten
samt primære våbensystemer. Behandlingen indledes med en beskrivelse af mater iellet . Derefter foretages en gennemgang af operative tekniske og økonomiske faktorer som leder op t il og danner grundlaget for den afsluttende konklusion. På baggrund af konklusionen er der udarbejdet et skema over de enkelte materielsystemer
og hovedmaterielgenstandes vurderede levetid.
Behandlingen af søværnets skibe omfatter selve platformen med dert il hørende
fast installeret udstyr og materielsystemer så som sensorer, der er nødvendige for at
operere skibene og deres tilhørende våbensystemer. Skibenes egentlige våbensystemer behandles særskilt i afsnittet primære våbensystemer.
I vurderingen af et skibs levetid indgår alderen som en væsentlig parameter. Et
skibs-skrog nedslides på grund af brug, så der ultimativt kan være sikkerhedsmæssige problemer forbundet med anvendelsen. En væsentlig årsag hert il er de påvirkninger, som skibene udsættes for fra søen. Skrogdele kan udskiftes, men på et tidspunkt kan der være foretaget så mange og store udskiftninger, at selve konstruktionen svækkes. Krigsskibe er, for at kunne rumme et maksimum af våbensystemer
og samtidig opretholde høj hastighed , normalt konstrueret i meget lette og tynde
materialer, som øger risikoen for metaltræthed, der kan vise sig som revner i konstru ktionen.
Disse forhold har alt i alt indflydelse på sikkerheden til søs og indgår derfor som
de væsentligste elementer i vurderingen af krigsskibes levetid.

SKIBE

Undervandsbåde, NARHVALEN- og TUMLEREN-klassen
Søværnet råder over 5 undervandsbåde. TUMLEREN-klassen på 3 enheder, bygget i
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Undervandsbåde indgår i søværnet som et væsentligt element i en operativt afbalanceret flådestyrke . Koordineret med allierede flådestyrker og ved udnyttelse af de
geografiske og akustiske forhold medvirker de til at skabe dybde og alsidighed i forsvaret. Undervandsbådenes hovedopgaver omfatter indsats i nærområdet samt indsats i andre dele af NATO-området. De kan - uafhængigt af vejrforhold og med stor
overlevelsesevne - foretage operationer uopdaget, også hvor en eventuel fjende har
sø- og luftherredømme. Operationer omfatter - foruden egentlige kampopgaver - i
freds-, krise- eller krigstid overvågning, rapportering og indhent ning af efterretninger, samt gennemførelse af specialoperationer, herunder skjult landsætning eller
ombordtagning af specialstyrker.
Undervandsbådenes trykskrog er uden vandtætte opdelinger - såkaldte etrurnsbåde. Det er ekstremt kompakte enheder, hvor pladsforhold har været styrende for
udstyr, armering og besætningens komfort. Begge typer har dieselelektrisk fremdrivning og er udrustet med snorkelsystem for neddykket opladn ing af batterier.
Undervandsbådene er udstyret med passive og aktive sensorsystemer samt et taktisk
data-system, hvor såvel billedopbygning, evaluering og ildledelse finder sted. Bådene er udrustet med tunge selvsøgende torpedoer af samme type som i WILLEMOESog FLYVEFISKEN-klassen med stor træffesandsynlighed og våbenvirkning t il anvendelse mod overflademål.
Levetidsvurdering
Undervandsbådenes tekniske tilstand opfylder sikkerhedskravene år 2000 . Trykskroget vil efter mere end 35 års tjeneste og efter et antal levetids- og modern iseringsprogrammer være slidt, hvilket af sikkerhedsmæssige årsager på vitale områder vil
medføre risiko for dykkebegrænsninger.
Det vurderes ikke tekn isk muligt at forlænge levetiden yderligere.
Enhederne er udrustet med meget begrænsede miljøbeskyttende foranstaltninger. De sundhedsmæssige forhold er utidssvarende herunder ikke mindst pladsforhold og sanitære installationer.
Den operative udrustn ing er fortsat velegnet t il løsning af opgaver i nærområdet.
Imidlertid er de sikkerhedsmæssige begrænsninger på enhedernes skrog og maskineri af en sådan art, at undervandsbådene på grund af forventede dykkebegrænsninger generelt begrænses i operativ anvendelighed . Dertil kommer enhedernes begrænsede anvendelighed under andre klimatiske forhold på grund af temperaturproblemer, idet bådene er bygget til drift i farvandene omkring Danmark .
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Rørsystemer - herunder vitale ventiler udsat for dykketryk - er, som øvrige skibssystemer, stærkt nedslidte og vil kun kunne vedligeholdes på teknisk eller økonomisk
forsvarl ig måde i en kortere periode .
Reservedelssituationen er kritisk for de fleste skibstekniske systemer, hvilket er
ensbetydende med, at komponenter skal genanskaffes ved enkeltfremstilling. Dette
betyder, at opretholdelse af et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau bliver stadigt
mere bekostelig .
Med den gennemførte tekniske opdatering af de ældre systemer og tilgang af nye
systemer vurderes det, at vedligeholdelse og drift af ubådenes sensor- og kommunikationsmateriel kan gennemføres på et forsvarligt driftsøkonomisk niveau.
Konklusion
Den tekniske tilstand vurderes for NARHVALEN-klassen mindre tilfredsstillende og for
TUMLEREN-klassen ikke tilfredsstillende. Den operative tilstand er for nærværende
tilfredsst illende, men de forudsete dykkebegrænsninger vil medføre en ikke tilfredsstillende operativ t ilstand.
Enhedernes restlevetid vurderes til første halvdel af perioden . Elementer fra våbensystemet og enkelte elektroniksystemer forventes at kunne genanvendes i andre
enheder efter dette tidspunkt.
Korvetter af NIELS JUEL-klassen
NIELS JUEL-klassens 3 enheder er bygget på Aalborg Værft og søsat i perioden 197880. Enhederne er orlogsskibe af korvettype, der er konstrueret for operationer i danske og tilstødende farvande, herefter benævnt nærområdet. Skibene har gennemgået en levetidsforlængelse af skrog og maskineri, en del elektron isk udrustn ing er

Korvet af NIELS JUEL-klassen
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søherredømmet. De kan operere fremskudt i forbindelse med bl.a. overvågning enten alene eller i samarbejde med andre overfladeenheder og fly. Endvidere kan de
fungere som kommandoplatforme i forbindelse med begrænsede maritime operationer.
Med introduktion af det udvidede sikkerhedsbegreb samt i overensstemmelse
med NATO's nye strategi har korvetterne fået tillagt yderligere og anderledes opgaver i forbindelse med internationale operationer. Korvetterne indgår rutinemæssigt i
NATO's stående Atlanterhavsstyrke, STANAVFORLANT. Udover opgaver i NATO-regi
kan korvetterne også deltage i løsning af opgaver i FN- og OSCE-sammenhæng. Skibene har således deltaget i embargooperationer såvel i Golfkrigen som i Adriaterhavet i FN-sammenhæng.
Skibenes fremdrivningsmaskineri består af en gasturbine og en dieselmotor. Herudover er de udrustet med forskelligt sensorudstyr samt kanon og missilsystemer
med tilhørende ildledelsesanlæg, der gør dem i stand til at bekæmpe skibe og fly.
Der er kun begrænset kapacitet mod undervandsbåde. Enhederne har moderne
kommando- og kontrolsystemer samt kommunikationsmidler, der opfylder NATOstandarder.
Levetidsvurdering
I forbindelse med den gennemførte levetidsforlængelse, jf. Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 af 8. december 1995, er der foretaget udskiftning af materieldele
og -systemer, hvor reservedelssituationen vurderedes kritisk på tidspunktet for levetidsforlængelsens start. De nyinstallerede systemer omfatter bl.a. kommando-, kontrol- og kommunikationssystem, L1NK-11 system, luftvarslingsradar, gyro, radioudstyr og containere til lodret startende luftforsvarsmissiler. Udgifterne til drift og vedligeholdelse forventes at være reducerede i forhold til de systemer, der er erstattet.
Systemerne forudses at kunne fungere i korvetternes restlevetid med en beskeden
fejlrate og et minimum af reservedelsproblemer.
Der findes imidlertid stadig en del oprindeligt materiel i korvetterne, som ikke
kunne udskiftes på en økonomisk forsvarlig måde. Det drejer sig bl.a. om fremdrivningsmaskineri (turbine, hovedmotorer, gear og propellersystem). Materiellet er over
25 år gammelt, hvorfor der må forudses stigende havarirate. Reservedele vil være
bekostelige at fremskaffe, og i mange tilfælde vil der være behov for at få delene
specialfremstillet eller at foretage en egentlig komponenterstatning.
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Skroget er bygget i tyndpladestål med overbygning i aluminium . Enhedernes alder
og deltagelse i internationale operat ioner medfører øget nedslidning af skrog og
overbygn ing med stigende økonomiske omkostninger til vedligeholdelse og øget
risiko for skrogskader.
Skibene lever delvist op til aktuelle miljøkrav. Arbejdsmiljøet er især påvirket af
pladsbegrænsninger i aptering, af et relativt højt støjniveau og af varme rum.
Korvetterne er bygget og udrustet til at operere i det danske nærområde, og
enhederne findes velegnede til løsning af opgaver i dette område . I relation til internationale opgaver har skibsklassen visse begrænsninger, som knytter sig til det forholdsvise lille deplacement, herunder :
• Operationer under dårlige vejrforhold i åbne farvandsområder gennemføres med
reduceret effekt.
• Med kun et hovedgear og enkeltstående materielsystemer på en række områder
haves ringe reservemuligheder ved havarier. Det er et kritisk forhold, som forstærkes i områder, hvor sædvanlig logistisk støtte ikke er til rådighed.
• En besætningsstørrelse der, som konsekvens af begrænsede pladsforhold, erfaringsmæssigt reducerer enhedernes operative udholdenhed t il perioder af 10 dages varighed.
Ud over den almindelige løbende opdatering af sensor- og kommun ikationssystemer
for tilpasning til nye operative procedurer forudses ikke i restlevetiden behov for
mere omfattende opdatering og udvikling. På kommunikationsområdet kan det dog
ikke afvises, at ændrede NATO-standarder kan medføre behov for en vis tilpasning
og eventuel nyanskaffelse.
Konklusion
Enhederne er generelt teknisk slidt, men tilstanden er i den indledende del af perioden tilfredsstillende . Efter en periode må den tekniske tilstand vurderes mindre/ikke t ilfredsstillende. Den operative tilstand vurderes derfor indledningsvis t ilfredsstillende.
Enhedernes restlevetid vurderes, primært på grund af platformens nedslidning, til
sidste halvdel af perioden . Et antal elementer og moduler fra våbensystemerne og
enkelte elektroniksystemer forventes at kunne genanvendes på andre platforme
efter dette tidspunkt.

Torpedomissilbåde, WILLEMOES-klassen
WILLEMOES-klassen på IO enheder er bygget på Frederikshavn Værft og søsat i perioden 1976-1978. Det er lette kampenheder med begrænset udholdenhed konstrueret for operationer i nærområdet. Dele af skrog og maskineri er blevet renoveret og
rekonditioneret under enhedernes periodiske eftersyn i perioden 1991-1996. Fra
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Skibene er udstyret med sensorsystemer til overflade- og luftvarsling. Bevæbningen består af kanon, sømålsmissilsystem samt torpedoer, der gør enhederne velegnede til at bekæmpe skibe. Herudover kan de udrustes med kasteapparater for
minelægning. Til selvforsvar mod luftangreb er de udrustet med aktive og passive
forsvarsvåben. Kommando-, kontrol- og kommunikationssystemerne, der er af
ældre dato, tilfredsstiller fortsat søværnets standarder.
Levetidsvurdering
Enhederne er bygget i lette materialer med tynde stålplader i skroget og en overbygning i aluminium . På grund af øget nedslidning forudses stigende udgifter til
reparation og risiko for skrogskader. Henset til enhedernes alder er der ikke planlagt
yderligere hovedeftersyn. Yderligere hovedeftersyn og skrogrenovering vurderes ikke
lønsom, da det vil indebære udskiftning af hovedparten af platformen.
Systemer og komponenter er generelt af ældre dato og vanskelige at vedligeholde. Der må derfor forventes øget havarirate på maskineriet med heraf følgende udgifter til reservedele og reparationer. Det må forventes, at det bliver nødvendigt at
indkøbe specialproducerede reservedele blandt andet til gasturbiner og motorer.
Tilsvarende må der forudses stigninger i driftsudgifter til næsten alle sensor- og
kommunikationssystemer, idet disse efterhånden er udgået af produktion. Anskaffelse af reservedele vil således være vanskelig og kostbar.
Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. Arbejdsmiljømæssige forhold er påvirket af pladsbegrænsninger i maskinrum og aptering samt et højt støjniveau og
høje temperaturer i visse rum.
Skibene er beregnet til løsning af opgaver i nærområdet. De findes velegnede hertil, og der forventes ikke at være forhold som vil ændre på dette forhold i perioden .
Materielsystemerne er baseret på 25 år gammel teknologi og indeholder derfor
ikke noget egentligt udviklingspotentiale.
Konklusion
Enhedernes tekniske tilstand vurderes mindre tilfredsstillende . Den operative t ilstand
vurderes tilfredsstillende .
Henset til det reducerede aktivitetsniveau blandt andet som konsekvens af 4
enheders oplægning vurderes restlevetiden til midt i perioden. Enkelte elementer fra
våben- og elektroniksystemer forventes at kunne genanvendes på andre platforme
efter dette tidspunkt.
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Det vurderes ikke lønsomt eller realisabelt at gennemføre egentlig opdatering eller
levetidsforlængelse af torpedomissilbådenes større komponenter eller systemer.

Minelæggere, FALSTER-klassen
FALSTER-klassens 4 enheder er bygget ved Nakskov Værft og Frederikshavn Værft
og søsat i perioden 1962-1963. I forbindelse med periodiske eftersyn gennemgik skibene levetidsforlængelse i perioden 1989-1996. Fra 1997 holdes en enhed på skift
oplagt på 90 dages varsel.
Skibene er beregnet for hurtig, samlet lægning af minespærringer i gennemsejlingsfarvandene og kystnært som antiinvasionsspærringer. Minelasten opbevares under dæk, og kan lægges under alle vejrforhold i aktuelle farvande.
FALSTER-klassen er bygget i stål, og fremdrivningsmaskineriet består af 2 dieselmotorer. Et af skibene er udrustet til løsn ing af skoleskibsopgaver.
Minelasten består af op til ca . 300 miner af forskellige typer, og udlægning styres
fra skibenes kommando- og kontrolsystem.
Levetidsvurdering
Enhedernes generelle tilstand må betegnes som mindre tilfredsstillende. Selvom systemer og komponenter er af ældre dato er det fortsat muligt at vedligeholde og
reparere disse, men omkostningerne vil være stigende blandt andetsom følge af den
fremskredne nedslidning.
Gennem afholdte periodiske eftersyn er skrog og maskineri løbende efterset og i
en tilfredsstillende sødygtig stand, men på de fleste områder teknisk forældet. Der
må forventes stigende fejlrate. Henset til enhedernes alder er der ikke planlagt gennemførelse af yderligere periodiske hovedeftersyn, men alene periodiske dokninger
for sikring af enhedernes sødygtighed.
Der er væsentlige driftsproblemer, specielt for varslings og ildledelsesradar. Disse
to systemer befinder sig i slutfasen af deres tekniske levetid, hvor mekanisk nedslidning, stigende fejlrate og vanskeligheder med at fremskaffe reservedele vil være
fremherskende og gøre reservedelsanskaffelse kostbar. Der vil være tilsvarende problemer med vedligeholdelse af enhedernes 76 mm artilleripjece. For at reducere vedligeholdelsesomkostningerne er to enheder udrustet med reduceret udstyr uden de
nævnte radar- og artillerisystemer.
Øvrig sensorudrustning og kommunikationsudstyr forventes at fungere med en
tilfredsstillende driftsikkerhed. Selvom enhedernes kommando- og kontrolsystemer
bygger på teknologi fra slutningen af 70'erne, fungerer de t ilfredsstillende, og et
stort antal reservedele fra tidligere udfasede systemer forventes at sikre den fortsatte drift.
Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. De sundhedsmæssige forhold er
påvirket af pladsbegrænsninger i aptering samt af et relativt højt støjniveau og høje
temperaturer i visse rum. En enhed er asbestsaneret i forbindelse med levetidsforlængeise, medens øvrige enheder kun er delvist sanerede.
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Ingen af minelæggernes systemer vil år 2000 besidde udviklingspotentialer.

Minelægger af FALSTER-klassen

Konklusion
Enhedernes tekniske og operative tilstand vil i år 2000 generelt være mindre tilfredsstillende, og skibets alder forventes at medføre sikkerhedsmæssige problemer,
som kan føre t il sejladsrestrikt ioner med tilsvarende operative begrænsninger.
Henset til det reducerede aktivitetsniveau i forbindelse med en enheds langtidskonservering vurderes restlevetiden samlet til midt i perioden.

Patruljefartøjer. FLYVEFISKEN-klassen (STANDARD FLEX 300)
FLYVEFISKEN-klassens 14 enhede: er bygget på Aalborg værftlDANYARD AALBORG

NS og blev leveret i perioden 1989-1995 som erstatning for 22 ældre enheder, der
omfattede bevogtningsfartøjer, minestrygere og torpedobåde. Når FLYVEFISKENkiassen kan erstatte flere forskellige skibstyper og våbensystemer, skyldes det skibstypens utraditionelle konstruktion, der primært knytter sig til anvendelsen af modulariserede og containeriserede mater iei- og våbensystemer, benævnt FLEX-koncepten, der beskrives mere detaljeret i et senere afsnit. Koncepten indebærer, at ved
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skift mellem forskell ige moduler kan skibene anvendes i et tilsvarende antal forskellige roller.
Klassen er anskaffet som grundenheder til patruljetjeneste, herunder farvandsovervågning og suverænitetshævdelse, og er som sådan udrustet med sensorer, kommunikationssystemer og et containeriseret kanonsystem. Patruljefartøjerne er velegnede i nærområdet - og med visse begrænsninger - også i en bredere geografisk
ramme. De egner sig bedst t il kystnære operationer og vil kunne forlægge til andre
lignende indsatsområder fjernt fra nærområdet. I kraft af enhedernes mulighed for
skift mellem et antal forskelligartede roller, opfylder de forudseelige krav til fleksibilitet og er dermed velegnede til løsning af et stort antal opgaver. De skal bl.a.
kunne varetage eller deltage i nød- og katastrofehjælp, evakuering, foruren ingsbekæmpelse, søopmåling, overvågning, suverænitetshævdelse, myndighedsudøvelse,
minelægning, minerydning, luftforsvar, antiubådskrigsførelse og antioverfladekrigsførelse.
FLYVEFISKEN-klassen er bygget af glasfibermateriale med særlig armering af visse
rum. Skroget er indrettet med fire containerpositioner, hvori der kan placeres udrustning svarende til de ønskede roller. Fremdrivningsmaskineriet består af en gasturbine og to dieselmotorer.
Grundenhederne er udrustet med forskellige aktive og passive varslingssystemer
mod fly, skibe og undervandsbåde . Styring og kontrol af sensorer, præsentat ion af
informationer, taktisk datakommunikation og våbenkontrol udføres fra et moderne
kommando- kontrol- og kommunikationsudstyr, der kan udveksle informati oner
med såvel nationale som NATO enheder.

Enhedaf FLYVEFISKEN-klassen i kamprollen
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Levetidsvurdering
Enhederne er bygget til civil standard, og der vurderes ikke umiddelbart problemer
med at holde dem i tilfredsstillende stand til efter år 2000. Skrog og maskineri er
løbende renoveret. Omkostningerne ved eftersyn og vedligeholdelse vil dog stige i
takt med enhedernes ældning, men det vurderes ikke nødvendigt at foretage større
investeringer til udskiftning af materiel.
Driftssikkerheden for sensor- og kommunikationssystemerne er tilfredsstillende og
vedligeholdelsesudgifterne forventes kun at stige moderat.
Selvom nogle systemer for længst er udgået af produktion, har t ilgangen af lignende systemer fra andre udfasede enheder medført en forøget og tilfredsstillende
reservedelsbeholdning.
Enhedernes relativt simple våbenudrustning (20 mm håndrettede kanoner) forventes ikke at skabe drifts- eller vedligeholdsmæssige problemer eller omkostninger
i nævneværdig grad, ligesom reservedele vil være til rådighed.
Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. og de sundhedsmæssige forhold er
påvirket af pladsbegrænsninger i apter ing.
Skibene er konstrueret t il løsning af minelægningsopgaver i nærområdet. De findes velegnede hertil, og der forventes ikke i perioden at være forhold som ændrer
dette.
Enhederne har - ligeledes i nærområdet - været anvendt som kommando- og
støtteskib for NATO's Stående Minerydningsstyrke, men størrelse og udrustning
medfører visse begrænsninger i denne rolle.
Ingen af minelæggernes forskellige systemer vil i år 2000 besidde nævneværdige
udviklingspotentialer.
Teknologiske opdateringsbehov må løses gennem nyanskaffelser. Dette gælder
specielt for kommando- og kontrolsystemet, samt strømforsynings- og ventilationssystem.
Konklusion
Enhedernes tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende.
Restlevetiden vurderes til omkring år 2012 .

Inspektionsskibe, THETIS-klassen
THETIS-klassens 4 enheder er bygget på Svendborg værft og søsat i perioden 19881991 . Skibene er specielt beregnet t il operationer i det nordatlantiske område.
De primære opgaver er overvågning af territoriet, suverænitetshævdelse, inspektions- og stationstjeneste samt søredningstjeneste ved Grønland, Færøerne og i
Nordsøen. Desuden kan der udføres søopmåling, havbiologiske undersøgelser samt
oceanografiske målinger med særlig udrustning, og en enhed er ombygget til også
at kunne fo retage seismisk efterforskning efter olie- og gasforekomster. Under krise
og krig skal inspekt ionsskibene deltage i NATO's overvågning og forsvar af Nordatlanten herunder Grønland og Færøerne.
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Inspektionsskib af THETlS-klassen

Skibene er forstærket for sejlads i is med gode isbrydende egenskaber, og har desuden dobbeltskrog. For at modvirke overisning er ankerspil og fortøjningsudstyr placeret under dæk for og agter, og dele af opbygning og dæksområder er forsynet
med anlæg for afisning. Skibene er udstyret med anlæg til stabilisering af bevægelser i kraftig sø.
Der er helikopterdæk og hangar for den tilhørende LYNX helikopter. Skibene er
udrustet med aktive og passive varslingssystemer for fly, skibe og undervandsbåde.
Til styring og kontrol af sensorer, præsentation af informationer, taktisk datakommunikation og våbenkontrol er skibene forsynet med et kornrnando-, kontrol- og
kommun ikationssystem svarende til det, der f indes i FLYVEFISKEN-klassen. Bevæbningen består af et containeriseret kanonsystem, og der er installeret kasteapparat
for dybdebomber mod undervandsbåde.
Levetidsvurdering
Inspektionsskibene er delvist bygget til civil standard og vil i år 2000 være omkring
10 år gamle. Der forudses ikke problemer med at holde et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau inden for et rimeligt budget, ligesom reservedele vil kunne genanskaffes.
Der forudses ingen større ændringer i driftsudgifterne til sensor- og kommunikationssystemerne eller reservedelsproblemer.
Enhederne er udrustet med tidssvarende miljøbeskyttende foranstaltninger og de
sundhedsmæssige forhold er tilfredsstillende.
Systemerne forudses at fungere med lav fejlrate.
Inspektionsskibene er bygget t il at kunne løse et bredt spektrum af opgaver i
Nordatlanten og Nordsøen. De er velegnede hertil.
Sejlads i trop iske områder har vist, at enhederne med enkle tilpasninger også er
velegnede til at løse opgaver uden for det primære operationsområde .
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Ud over den almindel ige løbende opdatering af systemerne for tilpasning til nye
operat ive procedurer kan det forudses, at der bør gennemføres visse mod ifikationer
bl.a.:
• Renovering/udskiftning af de elektromekaniske styrings- og overvågningssystemer.
• Nationalt datalinksystem suppleres med NATO's L1NK-ll system for opnåelse af
interoperab ilitet mellem NATO-enheder. På længere sigt eventuel int roduktion af
nye systemer for t ilpasning til nye NATO-standarder.
• Introduktion af militær satellitkommunikation for opfyldelse af kommun ikationsbehov ved deltagelse i internati onale operationer.
Konklusion
Enhedernes tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende . Enhedernes restlevetid vurderes til efter år 2015 .

Inspektionsskibet BESKYTTEREN
BESKYTTEREN er delvist bygget t il civil standard på Aalborg Værft og søsat i 1975 .
Skibet er beregnet til operationer i det nordatlantiske område, og dets primære
opgave er som for THETIS-klassen overvågning af søterritoriet, suverænitetshævdelse, inspekti ons- og stationstjeneste samt søredningstjeneste ved Grønland, Færøerne og i Nordsøen. Under krise og krig skal skibet deltage i NATO's overvågning
og forsvar af Nordatlanten herunder Grønland og Færøerne.
Skibet er forstærket for sejlads i is. Det er udrustet med stabiliseringsanlæg og
udstyret med helikopterdæk og hangar for den tilhørende LYNX helikopter.
BESKYTTEREN er udrustet med en luft- og overfladevarslingsradar, en civil navigationsradar og et elektron isk ident ifikationssystem. Der er skrogmonteret sonarudstyr, og armeringen udgøres af en 76 mm håndrettet kanon, samt et kasteapparat
for dybdebomber.
Levetidsvu rdering
Inspektionsskibets generelle tilstand kan alderen taget i betragtning betegnes som
tilfredsstillende. Skibet er delvist bygget efter civil standard, og der vurderes ikke
umiddelbart problemer med fortsat at holde det i t ilfredsstillende stand efter år
2000 . Gennem afholdte periodiske eftersyn er skrog og maskineri løbende vedligeholdt, men materiellet påvirkes dog i stigende grad af nedslidning. Omkostningerne ved eftersyn og vedligeholdelse for at tilgodese de sikkerhedsmæssige krav vil
således stige markant i takt med enhedens ældning og tilhørende nedslidning.
Driftsudg ifterne for sensor- og kommunikationssystemer mv. forventes kun at
stige moderat. Selvom nogle systemer for længst er udgået af produktion, har t il-
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gangen af lignende systemer fra andre udfasede enheder medført en forøget og tilfredsstillende reservedelsbeholdn ing.
Enhedens relativt simple våbenudrustn inq (76 mm håndrettet kanon og dybdebomber) forventes ikke at skabe vedligeholdelsesmæssige problemer eller omkostninger i nævneværdig grad.
Enheden er udrustet med få miljøbeskyttende foranstaltninger, der i ringe grad
lever op til aktuelle krav. De sundhedsmæssige forhold er påvirket af pladsbegrænsninger i aptering, et relativt højt støjniveau i beboelsesområder samt høje temperaturer i visse rum.
Inspektionsskibet er bygget til at udføre stations- og inspektionstjeneste herunder
suverænitetshævdelse i Nordatlanten og Nordsøen. Det er velegnet hertil, og der
forventes ikke at være forhold som ændrer ved dette i perioden indtil år 2012.
Ingen af enhedens forskellige systemer vil år 2000 besidde nævneværdige udviklingspotentialer.
Konklusion
Enhedens tekniske og operative tilstand vurderes ved år 2000 tilfredsstillende, idet
nedslidning dog markant påvirker de økonomiske omkostninger i markant stigende
retning. Henset til de stigende økonomiske omkostninger vurderes det ikke rentabelt
at arislå restlevetiden længere end til midt i perioden .

Inspektionskuttere. AGDLEK-klassen
Inspektionskuttere af AGDLEK-klassen på 3 enheder er bygget på Svendborg Værft
og søsat 1974 (2) og 1978 (1) for anvendelse i kystnære områder ved Grønland og
Færøerne. De indqår i den daglige patrulje- og stationstjeneste . Opgaverne er som
for inspektionsskibene, men underkastet de begrænsninger, som skibenes beskedne
størrelse tilsiger.
Skibene er forstærket for sejlads i is.
Klassen er udrustet med to civile radarer samt et infrarødt overvåqninqssystern og
er armeret med 2 håndrettede 20 mm maskinkanoner.
Levetidsvurdering
Enhedernes generelle tilstand vil i år 2000 kunne betegnes som mindre tilfredsstillende . Systemer og komponenter er af ældre dato, og omend det fortsat er muligt
at vedligeholde og reparere disse, vil omkostningerne være markant stigende primært som følge af den fremskredne nedslidning . Gennem afholdte periodiske eftersyn er skrog og maskineri løbende renoveret og i en tilfredsstillende stand. Henset til
enhedernes alder og den hermed forbundne nedslidning accentueret af forholdene
i de primære operationsområder ved Grønland, vil de sikkerhedsmæssige forhold i
forøget omfang komme i fokus.
Vedligeholdelsesudgifter for sensor- og kommunikationssystemer mv. forventes
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kun at stige moderat, og driftssikkerheden er tilfredsstillende. Selvom nogle systemer for længst er udgået af produktion, har tilgangen af tilsvarende systemer fra
andre udfasede enheder medført en forøget og tilfredsstillende reservedelsbeholdning.
Enhedernes relativt simple våbenudrustning forventes ikke at skabe drifts- eller
vedligeholdelsesmæssige problemer eller omkostninger i nævneværdig grad, ligesom reservedele vil være til rådighed.
Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. De sundhedsmæssige forhold er
påvirket af pladsbegrænsninger i aptering og af et relativt højt støjniveau.
Inspektionskutterne er bygget til at udføre patrulje-, stations- og inspektionstjeneste ved Grønland og Færøerne. De er velegnede hertil, omend større udholdenhed og sødygtighed kunne ønskes til varetagelse af opgaver i et udvidet myndighedsområde. Den tiltagende nedslidning vil dog efterhånden kunne lægge visse
begrænsninger på enhedernes anvendelse, primært i forbindelse med sejlads i is.
Ingen af enhedernes forskellige systemer vil år 2000 besidde nævneværdige udviklingspotentialer.
Konklusion
Enhedernes tekniske og operative tilstand er mindre tilfredsstillende . Større udholdenhed og sødygtighed er ønskelig.
Henset t il enhedernes nedslidning vurderes restlevetiden til midt i perioden .

Orlogskuttere. BARSØ-klassen
BARSØ-klassen på 9 enheder er bygget på Svendborg Værft og søsat i perioden
1969-1973 for anvendelse i kystnære områder omkring Danmark. De er specielt beregnet til patrulje- og stationstjeneste, søredning, målslæbning og mindre transportopgaver mv. Orlogskutteren LÆSØ er udrustet til uddannelse af dykkere samt udførelse af dykkeropgaver. Enhederne er udrustet med almindelige navigationssystemer, begrænset kommunikationsudstyr og er armeret med 2 håndrettede 20 mm
maskinkanoner (LÆSØ undtaget).
Levetidsvurdering
Enhederne vil år 2000 være ca. 30 år gamle med en stigende nedslidningsrate. Trods
afholdte periodiske eftersyn, hvor skrog og maskineri løbende er blevet renoveret, er
tilstanden mindre tilfredsstillende. Den generelle nedslidning, som vil have indflydelse på de sikkerhedsmæssige forhold vil kunne medføre sejladsrestriktioner i perioder forud for eftersyn. Omkostningerne til vedligeholdelse og eftersyn vil være markant stigende.
Enhedernes relativt enkle elektronik- og våbenudrustning forventes ikke at skabe
drifts- og vedligeholdelsesmæssige problemer eller omkostninger i nævneværdig
grad.
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Enhederne lever ikke op til aktuelle miljøkrav. De sundhedsmæssige forhold er
påvirket af pladsbegrænsninger i aptering og af et relativt højt støjniveau.
Orlogsskutterne er bygget til at udføre patrulje- og stationstjeneste i danske farvande. De er velegnede hertil, idet dog skibenes sikkerhedsmæssige forhold i stigende grad forventes at begrænse den operative anvendelighed.
Konklusion
Enhedernes tekniske tilstand er mindre t ilfredsstillende og for enkelte enheder ikke
tilfredsstillende . Den operative tilstand er generelt tilfredsstillende.
Restlevetiden vurderes henset til enhedernes nedslidning til begyndelsen af perioden .

øvrigt sejlende materiel
Øvrigt sejlende materiel i søværnet omfatter kongeskibet DANNEBROG, 2 tankfartøjer af FAXE-klassen, 2 mindre orlogskuttere, samt transportfartøjet SLEIPNER. Desuden indgår bugserbåde, torpedoindbjærgningsfartøjer, bevogtningsbåde og opmålingsfartøjer. Til uddannelsesformål anvendes sejlkutterne SVANEN og THYRA
samt 2 skolebåde.
Kongeskibet DANNEBROG blev levetidsforlænget i 1982 og er herefter løbende
vedligeholdt og teknisk opdateret.
De 2 mindre skolebåde, der blev udfaset i 1996, erstattes i perioden 1998-1999
med standardfartøjer, som i grundkonstruktion vil være baseret på de til STANDARD
FLEX-300 koncepten hørende minerydningsdroner.
De to mindre orlogskuttere er under udfasning efter at have opnået en levealder
på ca. 50 år og forventes erstattet med standardfartøj omkring år 2000 .
Erstatning af de to bevogtningsbåde gennemføres inden år 2000, idet de indledningsvis anvendes som Vessel-Traffic-Service (VTS)' fartøjer ved de store nye broforbindelser med mulighed for senere anvendelse som stationsfartøjer ved flådestationer.
Levetidsvurdering
I år 2000 varierer alderen af øvrigt sejlende materiel fra 68 år for Kongeskibet DANNEBROG til nogle få år for nyligt anskaffede skolebåde og bevogtningsbåde.
Vedligeholdelsesomkostningerne varierer tilsvarende fra skib til skib. Generelt er
det muligt at opretholde et tilfredsstillende niveau inden for et rimeligt budget, idet
dog udgifterne for en del enheder er noget stigende på grund af alder og nedslidning . Dette gælder særligt for sejlkuttere, opmålingsfartøjer og torpedoindbjærgningsfartøjer.
På grund af den særlige status afviger Kongeskibet DANNEBROG fra dette møn-

1

Vessel Traffic Service

138

K APITEL

2,

SØVÆRNETS MATERIELSYSTEMER OG HOVEDMATERIELGENSTAN DE

DEL II

ster. Skibet er løbende rekonditioneret og moderniseret, og der forudses ingen større
problemer med gennemførelse af planlagt vedligeholdelse. En del reservedele må
specialfremstilles i forbindelse med nødvend ige erstatningsanskaffelser.
Tankfartøjerne af FAXE-klassen, der blev bygget i USA i 1945 og overdraget som
våbenhjælpsmateriel i 1962, forventes i år 2000 at være i en mindre tilfredsstillende
stand.
Sejlkutterne SVANEN og THYRA vil i år 2001 have gennemgået et levetidsforlængelsesprogram, hvorefter deres tilstand vil være tilfredsstillende, og der forudses
ingen større problemer med gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
På grund af nedslidning kan det blive nødvendigt periodevis at indføre sejladsrestriktioner for torpedoindbjærgningsfartøjer og opmålingsfartøjer.
For øvrige enheder vurderes der ikke problemer med at gennemføre den planlagte vedligeholdelse .
Enhedernes alder taget i betragtning vurderes de generelt velegnede t il deres formål med følgende bemærkninger. For transportfartøjet SLEIPNER vurderes der af såvel operative som økonomiske årsager behov for at mod ificere skibet, således at
transportkapaciteten forbedres t il bl.a . at kunne transportere STANDARD FLEX containere . For torpedoindbjærgningsfartøjerne gælder, at deres begrænsede størrelse
kun tillader at bjærge torpedoer under øvelsesskydning i meget begrænset sø. Dette er et forhold, som har været medvirkende til at uddannelses- og øvelsesvirksomhed i forbindelse med torpedoskydn inger ofte har måttet aflyses af vejrmæssige forhold .
Ingen af enhederne indeholder noget egentligt udviklingspotentiale. SLEIPNER vil
dog kunne modificeres således, at skibet får forbedret transportkapaciteten.
Konklusion
Den tekniske tilstand vurderes generelt tilfredsstillende, for enkelte enheder dog
mindre tilfredsstillende . Den operative tilstand vurderes tilfredsstillende . Restlevetiden år 2000 vurderes til :

Kongeskibet DANNEBROG
Sejlkutterne (2)
Transportfartøjet SLEIPNER (1)
Bugserbåde (2+2)
Torpedo indbjærgningsfartøjer (3)
Opmålingsfartøjer (6)
Skolebåde (2)
Bevogtn ingsbåde (2)

Uansat
15 år.
15 år.
14/15 år.
7 år.
7 år.
15 år.
15 år.
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HELIKOPTERE

Helikoptere. LYNX-typen
I 1980 blev der anskaffet 8 helikoptere af typen LYNX MK80, produceret i England.
På grund af havari blev yderligere 2 helikoptere af typen LYNX MK 90 anskaffet i
1987 til erstatning, således at der fortsat rådes over 8.
Helikopternes primære opgave er at støtte inspektionstjenesten i farvandene omkring Grønland og Færøerne, herunder udførelse af redningstjeneste og transportopgaver. Helikopterne anvendes desuden i farvandsovervågningen samt til måludpegning for søværnets HARPOON-udrustede enheder, idet der i 1984 blev truffet
aftale om en modifikation, således at der kan foretages måludpegning for disse enheder. Dette medførte installation af et taktisk dataanlæg med nationalt link samt et
begrænset antal elektroniske opklaringssystemer, som alle helikoptere er forberedt
til at kunne medtage .

Helikopter; Lynx, MKBO

I perioden 1990-1995 gennemførtes et modifikationsprogram af hovedgearkasse
og forbedring af helikopternes nødflydesystem.
Levetidsvurdering
Som følge af at helikopternes designlevetid under det nuværende operationsmønster vil være opbrugt ca. år 2002 henholdsvis 2007, er der planlagt et levetidsforlængelsesprogram for alle 8 helikoptere startende i 1997. Efter levetidsforlængelsen
vil alle helikopterne være ens. Programmet omfatter hovedelementer som udskiftning af strukturer i flystellene, udskiftning af hovedrotorblade til en ny type af kom-

140

KAPITE L

2,

SØVÆRNETS MATERIELSYSTEMER OG HOVEDMATERIELGENSTAN DE

D EL

\I

posit. indførelse af stiv hale ti l erstatning for den nuværende foldbare samt ændring
af omløbsretningen på halerotoren .
Efter levetidsforlængelsen vil helikopternes tilstand være tilfredsst illende, og der
forventes ikke problemer med at holde driftsomkosningerne inden for et rimeligt
budget, lige som planlagt vedligeholdelse og genanskaffelse af nødvendige reservedele vil kunne finde sted.
Helikopterne er velegnede til anvendelse i farvandsovervågningen og til støtte for
søværnets HARPOON-udrustede enheder, således at disse kan engagere mål ud over
radarhorisonten.
Efter afsluttet levetidsforlængelse vurderes det flytekniske udviklingspotentiale
stort set for udtømt. Gear og motorkomponenter vil dog fortsat indeholde visse muligheder.
Ingen af sensor- og kommunikationssystemerne m.v. besidder nævneværdige
udviklingspotentialer. Nye krav som følge af den teknologiske udvikling eller ændrede NATO standarder kan medføre behov for modifikation og/eller nyanskaffelser.
Konklusion
Helikopternes tekniske og operative levetid vurderes efter levetidsforlængelsen tilfredsstillende og restlevetiden efter år 2000 vurderes til ca. 15-20 år

LANDBASEREDE

SYSTEMER

Mobile baser
Søværnet råder over to mobile, landbaserede enheder, der benævnes MOBAJ og
MLOG2 •
MOBA gennemfører og koordinerer overvågning, billedopbygning og eventuel
våbenindsats for enheder beregnet til kystnære operationer. Herudover kan MOBA
fungere som lokal mobil kommandoplatform for disse enheder. Til MOBA er der
knyttet to mobile, landbaserede HARPOON missilbatterier til bekæmpelse af overflademål på havet.
MLOG yder forsynings-, vedligeholdelses- og reparationsassistance på brugerniveau til søværnets enheder af WILLEMOES- og FLYVEFISKEN-klasserne, samt til øvrige enheder efter behov. Herudover ydes assistance til FLYVEFISKEN-klassen i forbindelse med rolleskift. vedligeholdelse af containere mv. jf. afsnittet herom.
Levetidsvurdering
Enhederne er løbende tilpasset den teknologiske udvikling og de ændrede operative krav gennem nyanskaffelser og erstatningsanskaffelser for udslidt materiel. Det
vurderes, at der efter år 2000 ikke umiddelbart vil være problemer med at holde
1 Den Mobile Base (M OBA)
2

Den Mobile Logistik Enhed (MLOG)
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vognmateriellet, som er af civil standard på et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau
inden for et rimeligt budget.
Radarmateriellet er baseret på teknologi fra begyndelsen af 70 'erne . Det er
udgået af produktion, hvorfor anskaffelse af reservedele er vanskelig og kostbar.
Driftsprofilen giver en utilfredsstillende og stærkt stigende fejlrate på grund af nedslidning.
Selvom øvrig sensor- og kommunikationsudrustning m.v. også er af ældre dato ,
vurderes det, at materiellet efter år 2000 fortsat vil kunne fungere med en acceptabel driftsikkerhed. Der forventes kun en behersket stigning i driftsomkostningerne,
og reservedele vil i en årrække stadig være tilgængelige.
De mobile baser er beregnet til at yde operat iv og logistisk støtte til maritime operationer i nærområdet. Enhederne vurderes velegnede hertil. Enhederne bedømmes
også egnede til at yde en tilsvarende støtte til maritime operat ioner i kystnære farvande uden for nærområdet. Det nedslidte radarmateriel begrænser dog evnen til at
yde støtte t il radarovervågning.
Ingen af enhedernes sensor- og kommunikationssystemer mv. vil år 2000 besidde nævneværdige udviklingspotentialer. Der er behov for umiddelbar erstatning
af radarmateriel.
Nye krav som følge af den teknologiske udvikling herunder indførelse af nye
NATO standarder kan forventes at ville medføre behov for omfattende mod ifikation
af materiel, herunder introduktion af militær satellitkommunikation for opfyldelse af
kommunikationskrav ved eventuel deltagelse i internati onale operationer.

Mobilt landbaseret HARPOON missilbatteri
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Konklusion
Enhedernes tekniske og operat ive t ilstand vurderes tilfredsst illende, idet dog tilstan den af radarmateriel vurderes ikke tilfredsstillende.
Restlevetiden vurderes længere end perioden. Radarmateriellet har ingen restlevetid ud over år 2000.

LANDBASERET

KOMMANDO-.

KONTROL-

OG

INFORMATIONSSVSTE M

Søværnets stationære landbaserede kommando-, kontrol- og informati onssystem
blev taget i operativ anvendelse i 1986 . Umiddelbart efter år 2000 vil systemet have
gennemgået en teknisk modernisering under størst mulig anvendelse af kommercielle standarder. I forbindelse hermed udvides kapaciteten til at kunne varetage et
større antal civile opgaver i relation til søredning, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse, istjeneste, VTS samt EU- og andre reguleringssystemer for skibsfarten.
Systemet består af tre operat ionscentre med tilhørende computersystemer placeret ved Søværnets Operative Kommando i Arhus, i Frederikshavn og på Bornholm.
Herudover findes fjern konsoller placeret ved bl.a. Forsvarskommandoen, Forsvarets
Efterretn ingstjeneste og Flyvertaktisk Kommando, ligesom der er direkte forbindelse
t il en række NATO-kommandoer.
Formålet med systemet er at opbygge og vedligeholde et aktuelt billede af den
maritime situation i nærområdet som det nødvendige beslutn ingsgrundlag for løsning af søværnets mangeartede militære og civile opgaver i både fred, krise og krig.
Samtidig skal der sikres en smidig og hurtig udveksling af informationer og ordrer.
Systemet anvendes også i forbindelse med danske enheders deltagelse i internationale maritime operationer uden for nærområdet.
Systemets informationer indhentes fra en række automatiserede kystradarstationer, elektrooptiske sensorer, kystudk igsstationer, datalinkinformationer fra søværnets enheder på havet samt oplysninger fra lokale mynd igheder. Fra andre nationale og allierede kommandoer modtages automatisk yderligere oplysninger. Efter
bearbejdning af de modtagne oplysninger er det samlede maritime situationsbillede
herefter til rådighed både for Søværnets Operative Kommando og søværnets øvrige
enheder samt andre nationale og allierede hovedkvarterer.
Af de automatiserede kystradarstationer er 7 delvist NATO-finansierede, og disse
leverer også data vedrørende lavtgående fly til flyvevåbnets t ilsvarende systemer.
Levetidsvurdering
Efter afslutning af det nævnte moderniseringsprojekt er næsten alle de oprindeligt
leverede systemkomponenter ved operationscentrene udskiftet. Projektet gennemføres efter et koncept, der t illader drift af systemet sideløbende med moderniserin-
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gen. Systemet vil herefter for størstepartens vedkommende, være baseret på dels
anvendelsen af kommerciel hardware og software (COTS = "Commercial Off The
Shelf" ("hyldevarer")) og dels softwaresystemer, som anvendes inden for NATO. Kun
for enkelte helt specifikke danske funktioner, vil specialudviklet hard- og/eller software være anvendt.
Da COTS produkter højest understøttes af fabr ikanterne i en 3-6 årig periode, forudses det, at systemets vedligeholdelsesomkostn inger ikke skal anvendes til materielvedligeholdelse i traditionel forstand (udbedring af fejl), men i stedet til en løbende teknologisk udskiftning hhv. modifikation i overensstemmelse med nye operative krav. Store reservedelsbeholdninger, der normalt er nødvendige for at kunne
vedligeholde et system i en længere årrække, som for søværnets vedkommende ofte
har været 10-20 år, kan derved undgås.
Prisniveauet for COTS-produkter forventes fortsat at være dalende for samme
"produkt-ydeevne". Da systemet imidlertid opgraderes løbende, vil det opveje det
før nævnte dalende prisniveau. Der forudses derfor ingen væsentlige ændringer af
vedligeholdelsesomkostningerne i systemets driftstid.
Da systemet efter år 2000 primært vil være baseret på COTS-produkter, vurderes
det, at teknologiske faktorer vil have en væsentlig indflydelse på systemets levetid,
hvis der ikke som forudset gennemføres en løbende teknologisk udskiftning hhv.
opdatering i overensstemmelse med det anførte vedligeholdelseskoncept.
Der kan for visse dele af systemet på sigt forudses en teknologisk forældelse , som
vil kræve t raditionel opdatering hhv.levetidsforlængelse.
Det landbaserede kommando-, kontrol- og kommunikationssystem vurderes generelt velegnet til at varetage pålagte opgaver såvel i som uden for nærområdet.
Med øgede krav til og behov for eksempelvis øget miljøovervågning af økonomiske
zoner blandt andet som følge af ny lovgivning, EU-direktiver mv. må der forudses
behov for at udvide systemets radardækningsområde gennem etablering af flere
kystradarstationer.
På grund af anvendelsen af COTS-produkter og den teknologiske udvikl ing vil
kornrnando-, kontrol- og informationssystemet konstant besidde et tilfredsstillende
udviklingspotentiale.
Radarmateriellet, der er baseret på teknologi fra begyndelsen af SO'erne, udviser
en mindre tilfredsstillende driftsprofil. Systemerne er udgået af produktion, og udgifterne til vedligeholdelse, reparationer og reservedelsanskaffelser er markant stigende. Materiellet er delvist NATO- finans ieret, idet der også leveres data t il flyvevåbnets
NADGE-system.
Radarmateriellet repareres løbende for at opretholde dr iftssikkerheden . På grund
af nedslidning som følge af intensiv drift (24 timer i døgnet) samt det teknolog iske
stade som følge af materieIlets alder, må der forventes en stigende eller endog
stærkt stigende fejlrate efter år 2000.
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Primært på grund af radarmateriellets aftagende driftssikkerhed må kystradarstationerne betegnes som mindre anvendelige.
Radarmateriellet er ikke i besiddelse af noget udviklingspotentiale.
Konklusion
Kommando-, kontrol- og informationssystemets tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende. Med den vedtagne koncept om løbende modifikation vurderes restlevetiden efterår 2000 til mere end 15 år.
Radarmateriellets tekniske tilstand vurderes indledningsvis som mindre tilfredsstillende og restlevetiden vurderes til begyndelsen af perioden.

KOMMUNIKATIONSSYSTEM ER

Søværnets kommunikationsorganisation blev grundlagt i 40'erne og er løbende blevet ajourført for at tilpasse organisationen til de ændrede forhold og opgaver, der
er en konsekvens af såvel nationale som allierede operative krav. Organisationen
består af et kommunikationscenter ved Søværnets operative Kommando i Århus,
hvorfra materiel ved Århus, Frederikshavn og Stevns kan fjernbetjenes. Herudover
findes en flåderadio på Bornholm, der kan aktiveres efter behov, samt flåderadio
Grønnedal på Grønland og flåderadio Thorshavn på Færøerne, ligesom der i organisationen indgår kommunikationsmateriel i søværnets sejlende og mobile landbaserede enheder.
Formålet med organisationen er at sikre kommunikation til og fra nationale og
allierede myndigheder og kommandoer, til og fra sejlende og mobile landbaserede
enheder i og uden for nærområder samt mellem disse enheder. Kommunikationen
omfatter tråd-, radio- og satellitbaseret kommunikation.
Mellem landbaserede myndigheder og kommandoer formidles kommunikationen
via Forsvarets Integrerede Informations Netværk og via X-post. Da kommandoerne
på Grønland og Færøerne ikke er tilknyttet dette system, varetages forbindelsen via
centret i Århus ved anvendelsen af andre kommunikationssystemer.
I forbindelsen til og fra sejlende og mobile landbaserede enheder samt fly og mellem disse enheder anvendes forskellige former for radiobaseret kommunikation, der
dækker frekvensområderne VLF, LF, HF, VHF og UHF. VLF anvendes til kommunikation med undervandsbåde. LF anvendes primært til forbindelse fra land til sejlende
og mobile landbaserede enheder. Også HFanvendes til dette formål, men tillige også
til forbindelse over længere afstande mellem enhederne og til forbindelser fra enhederne til land. VHF og UHF anvendes primært til kortere rækkende taktisk kommunikation. De anvendte kommunikationsformer dækker både radio, fjernskr iver,
morse, telefoni og datalink og foregår såvel med som uden kryptografering.
Militær satellitkommunikation planlægges introduceret i korvetter af NIELS JUEL-
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klassen omkring år 2000 . Når operative behov for øvrige enheder - eksempelvis i
forbindelse med løsning af internationale opgaver - nødvendiggør anvendelse af
satellitkommunikation, benyttes kommercielle systemer (INMARSAT) . Også enheder,
der udfører stations- og inspekt ionstjeneste ved Grønland og Færøerne, er udrustet
med udstyr for kommunikation via INMARSAT.
Levetidsvurdering
Det vurderes, at der ikke umiddelbart vil være problemer med at holde materiellet
på et generelt tilfredsstillende niveau efter år 2000 inden for et rimeligt budget. Der
forventes kun en behersket stigning i driftsomkostningerne.
Radioudstyret er løbende vedligeholdt, og det er i forbindelse med udskiftning
blevet opdateret og søgt fremtidssikret. Dette gør sig imidlertid ikke fuldt ud gældende for søværnets antennepark. Bortset fra antennesystemer befinder materiellet
sig generelt på et rimeligt stade, og det vurderes at kunne fungere med tilfredsstillende driftssikkerhed .
Fejlraten på antenneparken er på visse flåderadiaer mindre tilfredsstillende, dels
på grund af antennemasternes alder og - specielt for Grønnedal - dels på grund af
ekstreme vejrforhold.
Flåderadioerne vurderes generelt velegnede til at formidle såvel national som allieret trafik.
Visse dele af sende- og modtagemateriellet besidder et vist udviklingspotentiale;
herudover er udviklingspotentialet begrænset .
Nye krav som følge af den teknolog iske udvikling vil medføre behov for omfattende modifikation af alt materiel og udviklingen går mod automatiske systemer, der
kan overføre store datamængder i løbet af kort t id. Til trods for at nyt udstyr er søgt
fremtidssikret, vil denne udvikling medføre behov for nyt udstyr. Dette er særligt påkrævet for de enheder, der tænkes anvendt i stående NATO-styrker og enheder tilmeldt NATO's reaktionsstyrker, såfremt enhedernes interoperabilitet skal bevares.
For så vidt angår MIL SAT COM vil det i fremtiden være nødvendigt, at dette installeres i enheder, der deltager i internationale operationer.
Konklusion
Den teknisk og operative t ilstand vurderes generelt tilfredsstillende, dog er den tekniske tilstand især for antenneparken ved Grønnedal mindre tilfredsstillende.
Restlevetiden vurderes til slutningen af perioden, for Grønnedal dog begyndelsen
af perioden henset til materieilets mindre tilfredsstillende tilstand.
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TAKTISK TRÆNER

En taktisk træner ved kampinformationsskolen på Flådestation Frederikshavn blev
anskaffet og opbygget i 1972. Træneren er løbende moderniseret og opdateret med
ny teknologi i takt med indførelsen af nye sensorer samt kommando- og kontrolsystemer på søværnets sejlende enheder.
Den taktiske træner er baseret på et EDB-system, hvor forskellige taktiske situationer, øvelser og procedurer kan afprøves i et simuleret miljø . Træneren skal til stadighed afspejle de operative sensor-, våben-, samt kommando-, kontrol- og informationssystemer, der findes i søværnets sejlende enheder, således at uddannelsen
kan gennemføres så realistisk som muligt og med højt udbytte. Taktisk våbensirnulering , og tekn isk uddannelse eller samkøring med operative enheder kan ikke fore tages ligesom visuel simulering er begrænset.
Levetidsvurdering
Søværnets taktiske træner er løbende blevet moderniseret og opdateret både med
nye systemer og med ny teknolog i og vil i år 2000 afspejle søværnets skibsbårne
kommando- og kontrolsystemer samt en række sensorsystemer.
Der forventes efter år 2000 ikke problemer med at holde et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau inden for et passende omend stigende budget. Herudover anvendes der løbende midler til fortsat at tilpasse den taktiske træner til at afspejle de
skibsbårne systemer.
I den udstrækning der anvendes samme type systemer, som er installeret i skibene, vil driftssikkerheden af trænerens systemer svare til de skibsbårne systemer. For
trænerens øvrige mater iel vurderes driftssikkerheden at være acceptabel.
Træneren vurderes delvist egnet til at løse uddannelsesopgaver mv., idet dens
simulationsfacilitet dog ikke på tilfredsstillende måde vil kunne leve op til de krav, der
under anvendelse af moderne teknologi kan stilles t il en taktisk træner.
Den taktiske træner vil, baseret på den nuværende distribuerede systemopbygning, besidde et udviklingspotentiale, der dog er begrænset og ikke omfatter mulighed for etabler ing af moderne simulationsfacilitet.
Sammenholdt med udviklingen omkring kommando-, kontrol- og kommunikationssystemer i den øvrige del af søværnet, der bl.a. indebærer integreret betjening
af sensorer og våbensystemer på samme arbejdsstation (standardkonso l), er træne ren mangelfuld på især det våbentaktiske område.
Træneren er ligeledes mangelfuld på området for visuel simulation .
Konklusion
Den tekniske tilstand vurderes at være tilfredsstillende.
Den operat ive tilstand vurderes at være tilfredsst illende, dog mindre tilfredsstillende på det våbentaktiske- og det visuelle simulationsområde.
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Henset til den accelererende udvikling inden for EDB og simulat ionsområdet vurderes trænerens restlevetid til første halvdel af perioden. Træneren bør til stadighed
følge en evolutionær moderniseringsproces på såvel det tekniske som det operative
område . Udgifterne hertil er planlagt afholdt over søværnets driftsb udget fr a år
2000.

FLEX-KONCEPTEN

Generelt
FLEX-koncepten var oprindel ig benævnt STANDARD FLEX 300-koncepten, men er
senere også anvendt i forbindelse med bygning af inspekt ionsskibene af THETIS-klassen og igen ved mod ifikationsprogrammet for NIELS JUEL-klassen. Det planlægges,
at alle søværnets fremtidige enheder, i det omfang det med fordel kan lade sig gøre,
skal udnytte denne fleksible måde at anvende våben- og andre materielsystemer på.
FLEX-koncepten baseres på, at et skib kan udrustes til at løse forskellige roller ved
omskiftn ing af moduler. Modulerne er en komb inat ion af forskell ige conta ineriserede våben- og materielsystemer eventuelt suppleret med andet tilhørende udstyr.
Til de 14 enheder af FLYVEFISKEN-klassen er der anskaffet moduler til farvandsovervågning, minelægning, minerydn ing, kamp og antiubådskrigsførelse. Endvidere
er anskaffet et antal civile moduler til oceanografi - og miljøkontrol, forureningsbekæmpelse og søopmåling .

Militære moduler
Farvandsovervågningsmodulet består af en kanon, en kranconta iner, en gummibåd,
samt en container til forskellig anden udrustning. Modulet er anskaffet som en del
af skibsanskaffelsen og udgør således klassens grundkonfiguration . Kanonbevæbningen er gennemgående i alle moduler.
Kampmodulet omfatter systemer for bekæmpelse af luftmål (kanon og missiler)
og sømål (kanon, missiler og torpedoer). Luftforsvarsmissilsystemet er NATO's SEA
SPARROW med lodret affyrede missiler. Kampmodulets sømålsmissiler består af et
containeriseret HARPOON-system, og torpedosystemet udgøres af to torpedorør.
Enhedernes 76 mm kanonsystem kan anvendes mod både sø- og luftmål. 4 kampmoduler er anskaffet. Yderligere 6 kampmoduler samt 4 ekstra luftforsvarssystemer
vil være under anskaffelse i perioden 1998-2002, såledesat det samlede antal kampmodu ler og luftforsvarssystemer bringes op på henholdsvis 10 og 14 stk.
Minelægningsmodulet omfatter et antal mineskinner og et luftforsvarsmissilsystem af samme type som det , der indgår i kampmodulet. M inelasten består af op t il
60 bundm iner af forskellige typer. Der er anskaffet mineskinner til samtlige enheder.
Minerydningsmodulet omfatter et minerydningssystem med to minerydningsdroner med t ilhørende sonar samt en undervandsdrone . M inerydn ingsdronerne kan
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Conta iner dæksel

H ydraulisk kran

Standard Flex containere

opereres ved fjernstyring fra moderenheden i minerydningsrollen, hvortil sonarbillede fra dronerne overføres. I modulet indgår styrings- og registreringselektronik for
undervandsdrone, hvorved undervandsobjekter kan undersøges nærmere enten
med TV eller sonar. Demoleringsladning kan fremføres med undervandsdronen for
ødelæggelse af et udvalgt objekt. Modulet omfatter også et containeriseret luftforsvarsmissilsystem af samme type, som indgår i kampmodulet og i minelægningsmodulet.
Samtlige 5 minerydningsmoduler vil være anskaffet, hvoraf 3 vil være operative
inden år 2000. De 2 sidste forventes operative umiddelbart efter år 2000. Minerydningsmodulerne indeholder ikke en egentlig minestrygningskomponent, hvorfor
denne anskaffes i perioden omkring år 2000.
Antiubådsmodulet består af en containeriseret slæbesonar, et antiubådsvåbensystem og et luftforsvarsmissilsystem. I år 2000 vil det samlede antal komplette antiubådsmoduler være 4. Indtil levering af antiubådsvåbensystemer omkring år 2002 vil
dybdebomber være eneste våben mod undervandsbåde.

Civile moduler
Oceanografi- og miljøkontrolmodulet omfatter et våd- og et tørlaboratorium installeret i hver sin container.
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Med dette modul kan man gennemføre analyse og oplagring af data indhentet
fra vand- og bundprøver.
Forureningsbekæmpelsesmodulet omfatter flydespærringer af den type som anvendes på miljøskibene . Herudover indgår forskell ig specialudrustning i form af
pumpeudstyr og udstyr til olieprøveudtagning.
Søopmålingsmodulet omfatter et flerstråleekkolod samt forskell igt data- og konsoludstyr. Modulet er beregnet t il indsamling og bearbejdn ing af søopmålingsdata.

Containeriserede systemer
Som nævnt tidligere er FLEX-koncepten oprindelig opstået i forbindelse med udviklingen af STANDARD FLEX 300-enhederne, der er indrettet for installati on af containeriserede våben, sensorer og andre mate rielsystemer.
Også andre enheders udrustn ing er i muligt omfang anskaffet som containeriserede systemer. Kanon- og kransystemerne i THETIS-klassen er således containeriserede, og moderniseringen af NIELS JUEL-klassens luftforsvarssystem i perioden 19962000 indebærer en conta inerisering af disse systemers affyringsenheder. Introduktion og anskaffelse af containeriserede våben- og sensorsystemer medfører en øget
standardisering samt opnåelse af stor fleksibil itet såvel teknisk og vedligeholdelsesmæssigt som operat ivt.
. Udover FLYVEFISKEN-klassen, der råder over 4 conta inerposit ioner, råder THETISklassen over 3 conta inerpositio ner, og NIELS JUEL-k lassen over 2 containerpositioner.
Fremtid ige skibe og større fartøjer planlægges ligeledes projekte ret med containerpositioner. Omkring år 2000 forventer søværnet at være i besiddelse af følgende
conta inerbaserede systemer m.v.:

Containertyper

Forventet antal i
år 2000

Under levering
år 2000+

I alt

Kran
Kanon (M/85)

22

O
O

22

19

Luftfor svarsmissilsystem
Overflademissilsystem
Minerydningsudrustning

10

10

20

4

6
O
O
4
O
O
O
5

10
5

Antiubådsudstyr
Antiubådsvåbensystem
Oceanografi-miljøkontrol
Forureningsbekæmpelse
Søopmåling
Minestrygningskomponent*

5

4
O

2
3
1
O

* Projektet er ikke endeligt defineret.
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Levetidsvurdering

Et egentl igt udtryk for FLEX-koncepten kan fås ved at vurdere konceptens to
bestanddele: platforme og containeriserede systemer.
For platforme svarer levetiden til de skibstyper, der er udrustet med de pågældende moduler og systemer.
Levetiden af de containeriserede systemer hænger nøje sammen med den udrustning i form af elektron ik og våben mv., som systemet indeholder. Generelt vurderes
levetiden for de containeriserede systemer t il 15 år eller mere.

VABENSVSTEMER

Torpedosystem. TP613
TP613 er en svensk konstrueret tung torpedotype t il anvendelse mod overfladefartøjer. Den er indkøbt i perioden 1969-1977 og modificeret i perioden 1985-1991.
Torpedoen anvendes i WILLEMOES-, NARHVALEN-, TUMLEREN- og FLYVEFISKENklasserne.
Levetidsvurdering
Der forudses ingen problemer med at opretholde et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau inden for et rimeligt budget, ligesom genanskaffelse af reservedele vil
kunne f inde sted.
Torpedoen vurderes velegnet til bekæmpelse af overfladefartøjer. Det forventes
imidlertid, at der efter år 2010 er modmidler på markedet som i nogen grad vil
kunne reducere effekten af systemet.
TP 613-systemet har nået sit endelige teknologiske niveau. Det indeholder ikke
udviklingspotentiale i nævneværdig grad.
Konklusion
Den tekniske og operat ive tilstand vurderes tilfredsstillende.
Henset t il det manglende udviklingspotentiale vurderes restlevetiden til slutningen
af perioden.

Torpedosystem. TP 46
I 1998 skal iværksættes anskaffelse af 4 ant iubådsvåbensystemer til FLYVEFISKENklassen samt indledende anskaffelse af våben.
På denne baggrund er Søværnets Materielkommando involveret i udviklingen af
et let antiubådstorpedovåbensystem, som påregnes operativt omkring år 2002.
Våbensystemet skal anvende en antiubådstorpedo som kan afleveres fra såvel overfladeskibe som ubåde og helikoptere .
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Artillerisystem, 76 mm
Søværnets artillerisystem består af OTO MELARA 76 mm kanon af modellerne MIl1
og MI8S med tilhørende ildledelsesanlæg hhv. RAKEL og FLEXFIRE. MIl1 er tilgået
søværnet i sidste halvdel af 70'erne, medens M/8S blev indfaset fra slutningen af
80'erne. Systemet anvendes til forsvar mod både luft- og sømål, MI8S kan tillige anvendes overfor landmål .
I alt råder søværnet over 14 stk. Mil 1 og 19 stk. M185. Systemet er gennem radar
og elektrooptik styret via et ildledelsesanlæg med automatisk målfølgning. Skudkadencen er 85 skud/min . for Mil 1 og 120 for M/8S.
Artillerisystem MIl1 er installeret i NIELS JUEL- og WILLEMOES-klasserne, medens
M/8S findes i THETIS- og FLYVEFISKEN-klasserne.
Levetidsvurdering
Vedligeholdelse af artilleripjecer gennemføres løbende, og der forventes ingen væsentligt stigende omkostninger, ligesom genanskaffelse af reservedele vil kunne
finde sted.
Udgifterne til vedligeholdelse af ildledelsesanlæg i WILLEMOES- og NIELS JUELklasserne er svagt stigende. Der er risiko for produktionsstop af væsentlige reservedele til anlæg tilknyttet MIl1 systemet, hvorfor der kan blive behov for engangsinvestering i beredskabsopkøb af udvalgte dele. Der vil også kunne være behov for
visse modifikationer af det pågældende anlæg.
Systemerne vurderes velegnede til bekæmpelse af såvel sø- som luftmål . Det nyeste system er tillige velegnet overfor landmål.
Der er udviklet en modifikationsmulighed for de ældste pjecer til en højere skudkadence. Denne mulighed er ikke iværksat , da der på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være behov herfor. Herudover er der potentiale for videreudvikling af ammun itionen til eksempelvis styret ammunition.
IIdledelsesanlæggene vil fortsat kunne udvikles med f.eks. mere følsomme og støjsvage radarmodtagere samt med funktioner, der muliggør forbedring af evnen til at
følge et lavtgående mål. Endvidere ville begge ildledelsesanlæg kunne tilpasses krav
fra nyudviklet ammunition (f.eks. styret ammunition).
Konklusion
Den tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende.
Restlevetiden for de to systemer vurderes til slutn ingen henholdsvis ud over perioden .

Sømålsmissilsystem, HARPOON
Søværnets sørnålsrnissilvåben udgøres af HARPOON systemet, der blev introduceret
i 1979 og løbende er tilgået siden. I denne periode er systemet løbende opdateret.
Det anvendes til nedkæmpelse af overf lademål i koordination med egne og allierede overflade- og luftstyrker.
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HARPOON-missil affyres fra korvet af NIELS JUEL-klassen

I alt råder søværnet over 19 HARPOON-systemer bestående af ildledelse og affyringsramper. I forbindelse med anskaffelse af kampmoduler t il FLYVEFISKEN-klassen
vil yderligere 6 systemer tilgå.
HARPOON-systemet er installeret i NIELS JUEL-, WILLEMOES- og FLYVEFISKENklasserne samt ved MOBA (iandbaserede sømålsmissilbatterier).
Levetidsvurdering
Der er etableret et internationalt samarbejde om vedligeholdelse . Der forudses ingen
væsentlige ændringer i omkostninger til vedligeholdelse, ligesom genanskaffelse af
nødvendige reservedele vil kunne finde sted.
M issil og ildledelsesanlæg undergår løbende mindre modifikationer for at forbedre systemernes driftssikkerhed og ydeevne.
Systemet vurderes operativt velegnet til bekæmpelse af sømål inden -f or den betragtede periode.
Omkring år 2000 forventes det, at missilet kan opgraderes til en ny konfiguration
(Block II), der væsentligt vil forbedre missilets muligheder for at engagere mål i kystnært område samt evnen til at skelne mål fra hinanden . En modifikation af missilet
til Block II vil kræve tilsvarende opdatering af ildledelsesanlæggene.
Konklusion
Den tekniske og operative t ilstand vurderes t ilfredsstillende.
Restlevetiden år 2000 vurderes til mindst 15 år.

Luftforsvarsmissilsystem. SEA SPARROW
Søværnet anvender som primært luftforsvarsmissilsystem SEA SPARROW, der er udviklet og produceret i et samarbejde mellem en række NATO-lande.
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Luftforsvarssystemet blev indfaset i søværnet i 1979 . Det er primært beregnet t il
forsvar af egen enhed mod angribende fly og missiler; der er dog mulighed for at
yde en vis beskyttelse til andre enheder i nærheden . Systemet er løbende opdateret, og omkring år 2000 vil den nyeste missilversion - benævnt ESSM (EVOLVED SEA
SPARROW MISSILE) med væsentligt forbedrede egenskaber - være under levering i
forbindelse med anskaffelse af ammun it ion og missiler til FLYVEFISKEN-klassen.
Søværnet vil i år 2000 være i besiddelse af 10 luftforsvarsmissilsystemer, medens
yderligere 10 systemer vil t ilgå kort efter år 2000 i forbindelse med anskaffelse af
kampmoduler til FLYVEFISKEN-klassen. Udover FLYVEFISKEN-klassen er NIELS JUELklassen udrustet med SEA SPARROW systemet.
Levetidsvurdering
Der er etableret et internati onalt samarbejde om vedligeholdelse . Der forventes ikke
efter år 2000 problemer med at holde missilbeholdning og ildledelsesanlæg på et
generelt tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau inden for et rimeligt budget, ligesom
genanskaffe lse af reservedele vil kunne f inde sted.
Søværnet deltager i videreudviklingen af SEA SPARROW missilet, der bl.a. for dobler missilets hastighed og rækkevidde samt forbedrer egenskaberne mod hurtige lavtflyvende mål. Missilet er under anskaffelse og affyringsramper og ildledelsesanlæg er modificeret. Missil og ildledelsesanlæg er i besiddelse af udviklingspo tentiale til løbende videreudvikling. En af mulighederne er ændring af affyringssystemet således, at der kan medføres det dobbelte antal missiler i forhold til det nuværende.
Søværnets nuværende beholdning af missiler (version RIM 7P) er teknisk fuldt
opdaterede . Missilet anvendes af et stort antal NATO-lande indtil ny version er introduceret.
Systemet vurderes operativt velegnet t il bekæmpelse af luftmål i hele perioden.
Ved afslutningen af NIELS JUEL-klassens levetidsforlængelse vil alle søværnets anlæg være modificeret til anvendelse af lodret startende missiler. Der forventes ingen
problemer med gennemførelse af planlagt vedligeholdelse, og nødvendige reservedele vil kunne anskaffes.
Konklusion
Den tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende.
Restlevetiden år 2000 vurderes til mindst 15 år forudsat tekn isk opdatering af missilbeholdning finder sted.

Luftforsvarsmissilsystem, STINGER
Luftforsvarsmissilsystemet STINGER er et kortrækkende UV-afhængigt, varmesøgende IuftforsvarsmissiI udviklet i USA i 70erne . Det anvendes i alle tre værn. Missilet er
velegnet til at bekæmpe fly og helikoptere, men har dog begrænsninger under
visse vejrforhold.
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Systemet introduceredes i søværnet i 1997, men har dog tidligere været benyttet
i korvetterne i forbindelse med deltagelsen i internat ionale operationer, hvor missilerne var udlånt dels fra Holland og dels fra hærens beholdning.
STINGER er under installat ion i minelæggere af FALSTER-klassen og torpedomissilbåde af WILLEMOES-klassen, som ikke råder over andre luftforsvarsmissilsystemer.
Affyringen sker fra en særlig affutage og enhedernes eksisterende varslings- og
kommunikationssystemer anvendes til at opnå varslings- og måldata .
Levetidsvurdering
Der er etableret et værnsfælles/internationalt samarbejde om vedligeholdelse. Der
forventes ingen problemer med at holde et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau
efter år 2000 inden for et rimeligt budget, ligesom nødvendige reservedele vil
kunne genanskaffes.
Systemet vurderes velegnet til bekæmpelse af fly og helikoptere. Det er i besiddelse af et vist udviklingspotentiale for så vidt angår missilets målfatningsevne,
sprængkraft og motorens ydeevne.
Konklusion
Den tekniske og operative tilstand vurderes tilfredsstillende.
Restlevetiden år 2000 vurderes til ca. 15 år.

Missilvildledningssystem, SEA GNAT
SEA GNAT er et missilvildledn ingssystem, der er udviklet i 80'erne i et samarbejde
mellem Danmark, Storbritannien og USA. Indfasning indledtes i 1990 med installat ion i NIELS JUEL-, WILLEMOES-, FLYVEFISKEN- og FALSTER-klasserne.
Med en modifikation i 1997/98 for t ilpasning til ny type ammunition indførtes en
computerbaseret opkobling t il enhedernes kommando- og kontrolsystem, der tillader direkte styring og fyring derfra. Modifikationen muliggør anvendelse af flere typer vildledningsladninger samt mere fleksibel sammensætning af disse.
Levetidsvurdering
Der forventes ingen problemer med at holde et tilfredsst illende vedligeholdelsesniveau efter år 2000 inden for et rimeligt budget, ligesom nødvendige reservedele vil
kunne genanskaffes.
Der forudses ingen prob lemer med at gennemføre planlagt vedligeholdelse.
Systemet vurderes velegnet til vildledning af indkommende missiler.
Inden for ammunitionsområdet forventes en fortsat udvikling for yderligere at effektivisere systemet.

Konklusion
Den tekniske og operat ive t ilstand vurderes tilfredsstillende.
Restlevetid år 2000 vurderes til mindst 15 år.
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Søminer
Søminer anvendes primært med henblik på afspærr ing af søveje, kyststrækn inger og
havomr åder samt til bekæmpelse af overfladefartøjer og neddykkede undervandsbåde. M inevåbnet har qennernq ået en betydelig teknologisk udvikling og fo refindes
i dag i såkaldt intelligente udgaver.
Søværnets minebeholdning består af forankrede miner, bundminer, kabelkontrollerede miner samt antiinvasionsminer. Bortset fra den foran krede mine, der blev leveret i begyndelsen af 50 'erne, er samtl ige miner tilgået søværnet i Mene 1987-1995.
Den foran krede mine lægges i farvande med større vanddybder og anvendes til
bekæmpelse af såveloverfladeenheder som neddy kkede undervandsbåde. På grund
af alder har minen en række tekniske og operative begrænsninger.
Bundm inerne anvendes ved begrænsede vanddybder. Søværnet råder over bund miner af fors kellig type med mulighed for valg af forskell ige skibstypebestemte deto nationskriterier.
Den kabelkontrollerede bundmine anvendes til spærring af snævre farvandsafsn it
samt til at skabe og kontrollere gennemsejlingsåbninger i minefel ter. Denne mine er
særligt egnet t il krisestyring, idet den kan armeres og desarmeres fra land efter lægning .
Antiinvationsminen anvendes primært til beskyttelse af egne kyst er mod landsætningsoperationer.
Levetidsvurdering
Der forudses ingen problemer med at holde et tilfredsstillende vedligeholdelsesn iveau inden for et rimeligt budget, ligesom der heller ikke forudses problemer med
gennemførelse af planlagt vedligeholdelse og genanskaffelse af nødvendige reservedele.
Den foran krede mine har visse operative og tekniske begrænsninger, men er
egnet ti l særlige formål. Den øvrige minebeholdning er generelt velegnet.
De forankrede miner indeholder intet udviklingspotentiale af nævneværdig art .
Bundminernes elektronik indeholder et passende udviklingspotentiale t il at sikre
tilpa sning t il skiftende måltyper, og de store bundminer er forberedt for kabelløs
kontrol.
Minebatterierne er af ældre teknologi, Eventuel erstatning med mere miljøvenl ige
batterityper forve ntes gennemført i perioden .
Konklusion
Den tekn iske og operative tilstand vurderes t ilfredsst illende.
Restlevetiden år 2000 vurderes til mindst 15 år.
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Kapitel 3

Flyvevåbnets materielsystemer og
hovedmaterielgenstande
INDLEDNING

Dette kapitel beskriver status for flyvevåbnets materielsituation fremskrevet ti l år
2000, hvorefter materieIlets muligheder vurderes i perioden 2000-2011. Materiellet
behandles i rækkefølgen fly, flybårne systemer og våben, jordbaseret luftforsvar, flyvepladsudstyr, kommando-, kontrol- og varslingsudstyr, kommunikationsudstyr samt
simulatorer. Vurderingerne tager udgangspunkt i flyvevåbnets materielsituation samt
de teknologiske udviklingstendenser beskrevet i rapportens DEL I.

Indledningsvis bør det anføres, at fly normalt dimensioneres til en bestemt strukturel levetid, som afhænger af antallet af flyvetimer og den operative brug, og som
derfor gør den tekniske levetid relativt veldefineret. Dette forudsætter dog, at flyet
ikke opererer under ekstreme klimatiske forhold mv., der vil kunne medføre en hurtigere nedslidning.

Kampfly. F-IB FIGHTING FALCON
F-16 FIGHTING FALCON er udviklet i USA i 1970'erne, og flyvevåbnet har siden 1980
anskaffet i alt 77 fly, hvoraf syv fly blev anskaffet som brugte i perioden 1994-96.
Otte flyer i perioden 1983-96 gået tabt ved havarier.
F-16 er et "multi-rolle" kampfly, hvilket betyder, at der kan udføres forskellige
opgaver og missionstyper mod såvel luft- som overflademål. F-16 flystrukturen består af fire eskadriller med hver 15 fly. De øvrige fly indgår som "attrition" fly. Disse
fly roteres mellem eskadrillerne, når disse afleverer fly til større eftersyn og modifikationsprogrammer, omskoling mv. De fire eskadriller er tildelt specifikke roller og
deraf forskellig specialisering. Eksempelvis er en eskadrille udpeget til at varetage flyvevåbnets nationale rekognosceringsopgaver, hvortil der anvendes traditionelle optiske og infrarøde kameratyper, som bæres i særligt udstyr ophængt under flyet og
en eskadrille er med 12 fly tilmeldt NATO's hurtige reaktionsstyrker. Der er anskaffet
mobil logistik, der kan støtte grupper afire fly ved operationer fra civile danske lufthavne i en kortere periode.
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Med henblik på at opretholde en både operat iv og teknisk tilfredsstillende tilstand,
samt for at sikre økonomisk drift frem til udfasning, gennemgår flyene for øjeblikket
omfattende modifikations-programmer, hvorved evnen til at løse såvel luftforsvarsmæssige som offensive opgaver forbedres. Disse modifikationsprogrammer forventes tilendebragt i perioden omkring 2001-2002 . Flyenes nuværende motorkonfiguration anvendes alene af Danmark.
I 1998 planlægges i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 anskaffet et missilvarslingssystem som supplement til flyenes eksisterende selvbeskyttelsesudstyr. Et sådant system vil være lige anvendeligt til detektion af angreb fra mandbårne missilsystemer og missiler styret ved hjælp af integrerede ildledersystemer.
Missiladvarselssystemet vil blive integreret med flyets øvrige selvbeskyttelsessystemer.
Fra 1999 planlægger flyvevåbnet i henhold t il Aftale om forsvarets ordn ing 19951999 at anskaffe natoperationssensorer t il en eskadrille. Systemet vil formentlig primært anvende infrarød sensorteknologi. Nogle af F-16 flyene gives herved mulighed
for om natten i lav højde at udføre operationer mod jordbaserede mål. Gennem
udnyttelse af databehandling og integrat ion med måludpegningsudstyr, tilstræbes
et vist niveau af automatisk måludpegn ing, hvorved våbenafleveringen optimeres.

Kampfly, F-16, FIGHTlNG FALCON
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Fra 1999 påregner flyvevåbnet, i henhold til Aftale om forsvarets ordning 19951999, at anskaffe hjelmmonteret sigte til F-16, som giver piloten bedre mulighed for
at kunne gennemføre målfatning af både mål på jorden og i luften .
Endvidere anskaffes LASER-udstyr til styring af præcisionsbomber. LASER-udstyret
optimerer virkningen på udpegede mål samtidig med, at utilsigtede våbenfølgeskader på omgivelserne nedsættes betydeligt. Denne anskaffelse vil være gennemført
inden år 2000 .
Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for F-16 har kunnet holdes nogenlunde konstant gennem en længere årrække, hvilket hænger sammen med, at F-16 flyet fortsat er i produktion . Denne situation ændres dog, idet det forventes , at våbensystemets driftsudgifter fremover vil stige ud over den normale inflation . Dette forhold
kan allerede konstateres på motorområdet, da disse ikke er opdateret til den såkaldte 220E-konfiguration. Flyvevåbnet vil som følge heraf stå som enebruger af
denne konfiguration, hvorfor reservedelspriser mm . vil stige mærkbart. Sammenlagt
skønnes udgifterne til vedligeholdelse af F-16 i den sidste del af anvendelsesperioden, år 2010-2015, at ville stige med ca. 25% over det nuværende niveau. Henset
til det store antal producerede F-16 fly forudses generelt ikke problemer omkring
levering af reservedele.
Der er i løbet af 1990'erne gennemført to større opdateringsprogrammer. En
strukturmodifikation for at sikre strukturens levetid til omkring 2015, samt en midtvejs opdatering der indfører tidssvarende elektronik. Yderligere en modifikation kan
blive nødvendig for at sikre strukturens levetid til 2015. Flyenes avionicsystem er
opdateret ved midtvejsmodifikationen, således at det fremstår i en konfiguration,
der præstationsmæssigt og med hensyn til anvendelse af moderne våben og sensorer er på højde med de nye typer fly, der produceres i dag . Flyet vil teknologisk være
på højde med andre fly af samme klasse frem til det tidspunkt, hvor det på grund af
strukturel nedslidning alligevel skal udskiftes. I henhold til den fastsatte "Design
Life" på typen, som udgør maksimum 8000 flyvetimer, vil dette tidspunkt nås omkring år 2015 .
Med de allerede gennemførte opdateringer og planlagte anskaffelser af flybårent
måludpegningsudstyr til bomber, missilvarslingsudstyr, natoperationssensorer og
hjelmmonterede sigtesystemer, udvides flyenes operationsmuliqheder og overlevelsesevne. Specielt anskaffelsen af måludpegningsudstyr til bomber og missilvarslingsudstyr medfører, at flyenes muligheder for at deltage i internationale operationer
forbedres. Natoperationssensorerne giver yderligere mulighed for fuld udnyttelse af
præcisionsvåben. Cirka halvdelen af de danske F-16 flyer af en lidt ældre konfiguration . Disse flyer operativt begrænset ved, at de ikke kan anvende visse våbentyper og således er mindre egnede i f.m. internat ionale operationer.
Udviklingen inden for luft-til-luft missiler gør, at disse om blot få år vil være F-16

163

DEL \I

KAPITEL 3, FLYVEVABNETS MATERIELS YSTEMER OG HOVEDMATERIELGE NSTAND E

overlegent, hvorfor opdatering af specielt flyets advarsels- og vildledningssystemer
vil blive nødvendig.
Det amerikanske flyvevåben har iværksat et projekt, der har til formål at sikre
F-16 våbensystemets levetid frem til år 2015 . Dette projekt tager primært sigte på
de seneste F-16 modeller, men vil også omfatte de to udgaver, som det danske flyvevåben anvender. Ydermere vil udviklingen inden for de enkelte delsystemer kunne
integreres i flyene. Flyene vurderes derfor stadig at besidde et begrænset udviklingspotentiale, idet det dog ikke vurderes driftsøkonomisk rentabelt at gennemføre
yderligere tekniske levetidsforlængelser.
Konklusion
F-16 flyene vurderes med de allerede iværksatte og planlagte opdateringer at være
i både teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand i år 2000 . For at kunne sikre flyenes restlevetid frem mod år 2015 kan det ikke udelukkes, at yderligere strukturmodifikation vil være nødvendig. Levetiden forventes ikke at kunne forlænges udover år 2015 . Udviklingen inden for luft-til-luft missilermå forventes at ville medføre,
at en opdatering af specielt flyets advarsels- og vildledn ingssystemer skal gennemføres.
Transportfly, C-130 HERCULES
HERCULES flyet er udviklet i USA i 1950'erne, og flyvevåbnet har i 1975 anskaffet
tre fly. Flyene udfører opgaver for alle tre værn. Opgaverne omfatter taktisk lufttransport af materiel og personel inkl. taktisk nedkastning, patientevakuering, eftersøgnings- og redningsopgaver, herunder nedkastning af nød- og redningsudstyr,
hjælpeflyvninger for f.eks. Folkekirkens Nødhjælp og Røde Kors. Endvidere udføres
lufttransportopgaver i FN og OSCE regi, der omfatter humanitær bistand, katastrofehjælp og evakuering, samt transport af syge og sårede i f .m. udsendelse af dansk
personel i internationale opgaver.
Flyets rækkevidde er ca. 4000 km og har en nyttelast på ca. 15 tons, alternativt
92 soldater, 64 faldskærmssoldater, 74 bårer, 2 stk. 20 fods containere, eller f .eks.
specialcontainere udrustet tilluftevakuering af syge og sårede.
Udskiftn ing af flyets autopilot vil, i henhold til Aftale om forsvarets ordning 19951999, blive udført i årene fra 1997 til 1999. Et elektronisk krigsførelses- og missilvarslingssystem til forbedring af flyets selvbeskyttelse er indført i forbindelse med
flyvningerne til Sarajevo i begyndelsen af 1990'erne. Desuden er der gennemført
armering af sæderne til flyets besætning, og der er anskaffet et antal armerede flysæder, således at transport af passagerer over farefulde områder sikres yderligere.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for C-BO vurderes bl.a. som følge af forøget
nedslidning, korrosion mv. at ville stige ud over den normale inflation i perioden . De
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danske (-130 flyer model H, som ikke produceres efter 1997. Reservedele mv. forventes fortsat at kunne fremskaffes uden problemer blandt andet på grund af den
udbredte anvendelse af (-130 i andre lande. Denne situation forventes ikke at ændre sig væsentligt.
Den udbredte anvendelse af flyene vil sandsynligvis medføre, at der senere vil være
mulighed for at foretage yderligere levetidsforlængelse.
Ydermere planlægges en strukturmodifikation af flyenes center w ing gennemført
kort efter år 2000, hvilket vil kunne forlænge flyenes levetid til omkring år 2010 . Flyene forventes i perioden fortsat at kunne udføre de nuværende opgaver. Allerede
foretagne installationer af selvbeskyttelsessystemer og anskaffelse af udstyr til befordring af syge eller sårede gør i særlig grad flyene anvendelige i forbindelse med
internati onale operationer. Det må dog forventes, at selvbeskyttelsessystemerne skal
opdateres i takt med truslen.
Konklusion
Under forudsætn ing af at de nævnte mod ifikationer gennemføres som planlagt, vurderes (-130 flyene at være i både teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand i år
2000 . Det vurderes endvidere, at en yderligere strukturmodifikation vil blive nødvendig, såfremt flyenes strukturelle levetid skal fastholdes indtil år 2010, hvor en
erstatningsanskaffelse eller levetidsforlængelse senest må forudses.

Fiskeriinspektionsfly, GULFSTREAM III
GULFSTREAM III er udviklet i USA i 1970'erne, og flyvevåbnet har i 1981-82 anskaffet tre fly til fiskeri- og farvandsovervågning i de grønlandske og færøske fiskerizoner.
GULFSTREAM III flyets rækkevidde er ca. 6000 km og flyet har en lastekapacitet
på ca. 2 tons, alternativt 18 passagerer eller 15 bårer.
tt fly havarerede i 1996. Det er besluttet, at der som erstatning for det havarerede fly inden år 2000 anskaffes et nyt fly.

GULFSTREAM 11/ i overvågningsro/len
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Udover fiskeri- og farvandsovervågning i det grønlandske og færøske område
anvendes GULFSTREAM III flyene til lufttransport, eftersøgnings- og redningsopgaver, patientevakueringer, herunder transport af syge og sårede i f.m udsendelse af
dansk personel i internationale opgaver, isrekognoscering, flyvning for forskn ingsinstitutioner mv. samt befordring af personer fra regering og kongehus . Flyene forventes endvidere fra år 1998 at blive anvendt i f.m. flybåren havmiljøovervågning .
I krise- og krigstid skal flyene desuden anvendes i maritime overvågningsoperationer.
Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne forventes grundet forøget nedslidning, korrosion mv. at stige jævnt i perioden . Et antal planlagte hovedeftersyn på motorerne er
indledt, hvilket vil medføre en yderligere periodevis stigning i drifts- og vedligeholdelsesudgifterne . Flere af flyenes nuværende systemer vurderes ikke rentable at vedligeholde efter år 2000. Reservedele mv. forventes i perioden generelt at kunne
fremskaffes uden problemer. Denne situation forventes ikke at ændre sig væsentligt.
Undtaget herfra er dog vedligeholdelse af flyenes eksisterende radar- og inertinavigationssystemer, idet det ikke vil være muligt at holde disse systemer i drift efter år
2000. Ligeledes vurderes flyenes HF-kommunikationssystemer ikke at være rentable
at vedligeholde efter år 2000 .
Et opdateringsprogram, som bl.a. indeholdt nye radar-, navigations-, kommunikationssystemer, samt elektronisk krigsførelsesudstyr, herunder et missilvarslingssystem, var oprindeligt planlagt gennemført fra 1996 . En undersøgelse har imidlertid
vist. at det vil være mere fordelagtigt at undlade opdateringen af de to tilbageværende fly og i stedet hurtigst muligt foretage en samlet erstatningsanskaffelse for
disse.
I EU, det øvrige Vesteuropa samt i Nordamerika, er der trådt regulativer i kraft til
begrænsning af flystøj. Disse indebærer begrænsninger i flyets anvendelse af flere
civile lufthavne. Omend der mod ansøgning i hvert enkelt tilfælde måske kan bevilges dispensation fra disse regler, må begrænsninger i flyenes bevægelsesmuligheder
påregnes efter år 2000 . Støjproblemet vurderes ikke teknisk at kunne løses på en
hensigtsmæssig måde.
Såfremt anskaffelsen af missilvarslingsudstyr til flyene ikke gennemføres, vil disse
ikke besidde samme selvbeskyttelse som F-16 og (-130. Dette medfører, at GULFSTREAM III f lyene ikke umiddelbart vil være egnede til operationer over fjendtlige
områder, hvor beskydning kan forventes. Med HF-radiosystemets udfasning efter år
2000, og dermed kommunikationsevnen til de operative kommandoer, vil flyene
være mindre anvendelige i de primære roller, herunder i f.m . deltagelse i NATO reakt ionsstyrker. Med radar- og inertinavigati onssystemet s udfasning efter år 2000 vil
flyene være mindre anvendelige i alle roller. Flyene vil endvidere fra år 1998 blive
anvendt i f .m. flybåren havmiljøovervågn ing .
GULFSTREAM III flyene besidder et meget begrænset udviklingspotentiale, ligesom
flyenes motorer ikke opfylder miljøkravene til støjbegrænsning.
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Konklusion
Det nye erstatningsfly vurderes at være såvel teknisk som operativt tilfredsstillende i
hele perioden .
De to resterende fly vurderes i år 2000 at være i tekn isk utilfredsstillende og operativt mindre tilfredsstillende tilstand. En undersøgelse har vist, at en erstatningsanskaffeise i forhold til en levetidsforlængelse vil være mere rentabel.
Helikopter. 5-61 SIKORSKY
5-61 SIKORSKY er udviklet i USA i 1950'erne, og er siden produceret i et antal på
over 1100 eksemplarer til såvel civil som militær anvendelse. Flyvevåbnet har i perioden 1965-71 anskaffet ni helikoptere. tn er gået tabt i 1968.
5-61 benyttes til eftersøgnings- og redningsopgaver, patientevakuer ing, patientbefordring mellem hospitaler eller fra isolerede steder t il hospital. Herudover benyttes 5-61 til specialopgaver for brandvæsenet, politiet og andre myndigheder, befordring af personer i regering og kongehus samt miljøovervågning og forureningsbekæmpelse.
Flyene er gennem tiden løbende blevet moderniseret.
Levetidsvu rdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for 5-61 forventes i år 2000 at have nået et
uacceptabelt højt niveau som følge af forøget nedslidning, korrosion. problemer omkring fremskaffelse af reservedele mv.
Mange delsystemer i helikopteren er originale, og det har vist sig vanskeligt eller
helt umuligt at skaffe reservedele til disse. Motorfabrikanten har for et par år siden
ændret prispolitik på fremstillingen af reservedele til motoren, hvilket har medført en
væsentlig stigning i prisniveauet. For fortsat at kunne holde motoren i drift er der
foretaget store indkøb af reservedele fra den amerikanske flåde . Desuden er der
foretaget opkøb af større reservedele til hovedgearkasserne. Hovedeftersyn på store
dynamiske komponenter vurderes dog fortsat at kunne udføres ved leverandøren
indtil ca. år 2000 . Situat ionen omkring fremskaffelse af reservedele forventes at
blive forværret i perioden . Restlevetiden er derfor primært baseret på reduceret mulighed for levering af de nødvendige reservedele samt udførelse af reparation.
Under vedligeholdelsen af helikopterne har der vist sig et stigende antal korrosionsskader, der forøger reparationstiden. Udover at kompromittere beredskabet, på
grund af lange leveringstider, medfører disse reparationer stadigt højere omkostninger, idet fremstillingen af visse reservedele foregår på danske værksteder. 5-61 har
gennemgået flere mod ifikationer gennem årene. Den seneste omfattede installation
af computerstyret display- og navigationssystem, Forward Looking Infrared System,
samt ændring af kabineindretn ingen med henblik på at kunne optimere eftersøgnings- og redningsopgaverne. Denne mod ifikation forventes at blive den sidste,
bortset fra ændringer der er nødvendige i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse, samt ændringer i relation til flyvesikkerheden.
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De operative opgaver vurderes fortsat at kunne udføres. Beredskabet kompromitteres pga. hovedeftersyn, hvor fremstilling af visse nødvendige reservedele, der ikke
længere kan købes, medfører lange leveringstider og forkorter helikopternes operative tid tilsvarende.
Helikopterne besidder ikke udviklingspotentiale, da det ikke vurderes at ville være
driftsøkonomisk rentabelt at gennemføre en levetidsforlængelse eller større modifikationer.
Konklusion
5-61 helikopterne vurderes i år 2000 at være i en teknisk utilfredsstillende tilstand.
Helikopternes alder medfører, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er uacceptabelt høje, ligesom beredskabet komprom itteres på grund af længere reparationstider. 5-61 vurderes derfor ikke længere at kunne holdes i økonomisk og teknisk
forsvarlig drift fra kort efter år 2000 . En erstatningsanskaffelse er i år 2000 planlagt
gennemført ved hjælp af en ekstraordinær forøgelse af rammen .

Træningsfly. T-l? SUPPORTER
T-17 flyet er udviklet i Sverige i 1960'erne, og flyvevåbnet har i perioden 1975-1977
anskaffet i alt 32 fly, hvoraf fire er gået tabt ved havarier.
Flyet anvendes hovedsageligt til grundlæggende og vedligeholdende flyvetræning
af piloter fra alle tre værn . Desuden anvendes flyet til befordring af personel og
gods, kurerflyvning, kalibreringsflyvning, fotoflyvning, træning af personel, der udfører observations- og måludpegningsopgaver for egne fly mv. samt til støtte for polit iet. Flyet kan medføre to passagerer.
Flyene er siden modtagelsen løbende blevet opdateret, herunder forbedringer af
flyets brændstofsystem samt struktur.
Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for T-17 forventes pga. forøget nedslidning,
korrosion mv. at stige jævnt i perioden. Flyene vedligeholdes ved Danish Aerotech
NS på Flyvestation Karup. Reservedele forventes fortsat at kunne fremskaffes uden
større problemer.
Såfremt den planlagte opdatering af T-17 undlades eller forsinkes, vil dette medføre, at flyene forældes teknologisk med stigende fejlrate, forringet effektivitet og
tidligere udfasning til følge.
De operative opgaver vurderes at kunne løses tilfredsstillende såfremt opdatering
gennemføres. Tidssvarende elementær uddannelse af piloter vil ligeledes kræve opdatering af flyet .
T-17 flyene vurderes ikke at besidde et udviklingspotentiale.
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Træningsfly, T-17 SUPPORTER

Konklusion
Under forudsætning af at de planlagte modifikationer gennemføres, forventes T-17
flyene at kunne operere indtil omkring år 2005, hvorefter en erstatningsanskaffelse
må forudses.

FLVBARNE

VABENSVSTEMER

I dette afsnit beskrives og vurderes flyvevåbnets rekognosceringssystem, flybårne
missilsystemer, CRV7, bombemateriel samt præcisionsvåben. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter for flybårne våben er normalt relativt begrænsede, idet især nye våbensystemer ofte vil være oplagt i depoter og kræver således kun periodisk inspektion og kun i sjældnere tilfælde udskiftning af komponenter. Flyvevåbnets beholdninger af flybårne våben følger bl.a. af NATO's krav til Danmark om at besidde en
evne til at bekæmpe et specificeret antal mål. I disse beregninger indgår bl.a. vå bnenes antal og effektivitet overfor de specificerede mål.

Rekognosceringssystem
Flyvevåbnet råder over 6 rekognosceringssystemer til anvendelse i de flyvende eskadriller. Anlæggene er anskaffet i forbindelse med overførslen af rekognosceringskapaciteten fra de tidligere DRAKEN fly og er udstyret med kameraer for både sort/hvid
og farvebilleder. Endvidere råder flyvevåbnet over en række infrarøde rekognosceringssystemer.
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I 1997 planlægges i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 indledningsvis anskaffelse af et antal moderne rekognosceringssystemer til F-16 som
erstatning for eksisterende. De nye sensorer anvender almindelig vådfilm og digital
teknologi . Herved kan billedmaterialet, umiddelbart efter at missionen er gennemført, præsenteres for fototyderen eller som en option umiddelbart transmitteres via
datalink direkte til brugeren. Det samlede rekognosceringssystem kan desuden gøres
mobilt og vil kunne anvendes i f.m. internationale opgaver.
Levetidsvurdering
For de planlagt anskaffede moderne rekognosceringssystemer forventes lave, konstante drifts- og vedligeholdelsesudgifter i hele perioden og der forudses ingen problemer omkring anskaffelser af reservekomponenter mv.
Imidlertid vurderes den hurtige udvikling inden for sensorteknolog ien at medføre
behov for løbende opdateringer af sensorerne. Hertil kommer udviklingen inden for
data-link forbindelse , hvor der for øjeblikket i NATO er store bestræbelser for etablering af standarder, som kan anvendes til en række forskellige informationstyper,
herunder billedinformationer.
De nye rekognosceringspods vurderes indledningsvis at opfylde de operative krav
til rekognosceringskapaciteten. På grund af muligheden for at gøre systemet mobilt
vil det ligeledes være særdeles anvendeligt i forb indelse med internationale operationer. Rekognosceringsopgaver, i særligt farefulde områder med forøget risiko for
det fremførende fly, vurderes imidlertid bedre at kunne gennemføres ved anvendelse af eksempelvis førerløse fly. Et sådant system kan derfor indgå som et supplement til de flybårne rekognosceringspods.
Rekognosceringssystemet vurderes at besidde et vist udviklingspotentiale, idet
systemet bygger på en høj grad af modularisering , der medfører mulighed for opdater ing af enkelte sensormoduler.
Konklusion
Det nye rekognosceringssystem vurderes i år 2000 at være i en både teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand, idet det dog vurderes, at systemet t il operationer i
særligt farefulde områder med fordel kan suppleres med et system, der baseres på
førerløse fly. Der vurderes ydermere behov for en kontinuerlig udbygning af systemet, herunder opdatering af sensorerne, i takt med den teknologiske udvikling.

Missilsystem, AIM-120B AMRAAM
AIM-120B, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), er et radarstyret
mellemdistancemissil til Iuftforsva r, udviklet i USA i 1980'erne . Flyvevåbnethar i perioden 1996-98 anskaffet et antal missiler, affyringsramper, tilhørende testudstyr, jordudstyr mv.
AIM-120B anvendes på F-16 til Iuftforsva r, og kan engagere mål ud over visuel
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afstand, hvor flyets radar alene kan erkende målet. Det er muligt at affyre AIM-120B
missilet i alle retninger og mod lavtgående fly.
Missilet kan styres mod målet på flere måder. Hver af disse har særskilte fordele,
herunder blandt andet varierende rækkevidde og evne til at forblive uopdaget. Affyringsramperne kan tillige anvendes til affyring af SIDEWINDER-missiler, der omtales
særskilt.

Affyring af AIM-120B, AMRAAM missilet

Levetidsvurdering
Idet missilerne for en stor dels vedkommende er planlagt opbevaret i depot, forventes relativt lave konstante drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Henset til udbredelsen
og anvendelse af AMRAAM i andre lande forudses ingen problemer omkring anskaffelse af reservekomponenter.
Missilerne vurderes at kunne opfylde de operative krav til Iuftforsva r, herunder
selvforsvar. Missilerne er operativt tidssvarende og derfor velegnede i forbindelse
med internationale operationer. Der ligger dog en mindre begrænsning i, at de ikke
kan anvendes på flyvningens yderste stationer på ca. halvdelen af de danske F-16 fly,
med mindre disse fly modificeres.
Missilerne vurderes at besidde et udviklingspotentiale, idet missilets opbygning
medfører mulighed for opdatering af enkelte moduler. Desuden anvendes missilet i
en lang række lande. De fly, der er under udvikling og forventes i operativ drift fra
ca. 2005, forventes at besidde egenskaber, der reducerer missilernes effektivitet,
hvorfor en opdatering vurderes nødvendig midt i perioden. Det forventes, at missilet
også vil kunne anvendes på en ny flytype, der kan komme på tale som erstatning for
F-16.
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Konklusion
AMRAAM missilerne vurderes i år 2000 at være i en både teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand. På grund af udviklingen inden for de fly, der forventes taget i
operativ brug efter ca. 2005, vurderes en opdatering af AMRAAM at blive nødvendig midt i perioden.

Missilsystem, AIM-9 SIDEWINDER
AIM-9 SIDEWINDER er et varmesøgende, kortrækkende luftforsvarsmissil udviklet i
USA i 1950'erne. Flyvevåbnet har siden 1961 anskaffet et større antal AIM-9 missiler i forskellige versioner. Disse missiler anvendes på F-16 til luftforsvar på kort afstand.
Et opdateringsprogram i perioden 1985-1991 har medført, at flyvevåbnets beholdninger nu består af AIM-9UI og N-versioner, hvor AIM-9N er et missil til angreb
mod målets varme haleparti, mens AIM-9UI er et missil med angrebsmulighed fra
alle retninger. Flyvevåbnet planlægger en mindre modifikation af søgehovedet i AIM9L, der vil forbedre dette missils effektivitet. Som erstatning for de operativt forældede AIM-9N missiler planlægges det, i henhold til Aftale om forsvarets ordning
1995-1999, at anskaffe et nyt kortrækkende missil fra 1998.
Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for AIM-9 SIDEWINDER er ganske lave og forventes ikke at stige væsentligt, idet våbnene normalt er opbevaret i depoter. Missi-

Luftforsvarsmissil AIM-9 SIDEWINDER
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lerne kræver således kun periodisk inspektion og kun sjældent udskiftning af komponenter. Flyvning med missilerne, herunder i internationale operationer, vil forøge
drifts- og vedligeholdelsesudgifterne væsentligt . Der forudses væsentlige problemer
omkring reservedelsanskaffelser for AIM-9N, der således kun vurderes at kunne vedligeholdes til ca. år 2000. Der forudses ikke umiddelbart vedligeholdelsesmæssige
problemer for AIM-9UI. Begge typer har gennemgået flere modifikationsprogrammer.
AIM-9N er operativt forældet. AIM-9UI missilet opfylder de operative krav. I forbindelse med internationale operationer vurderes AIM-9UI ikke på alle områder at
kunne opfylde de operative krav, idet en potentiel modstander kan tænkes at besidde missiler, der er AIM-9UI overlegne, hvorved egne fly på kort afstand vil være
udsat for en uacceptabel høj tabsrisiko. AIM-9N besidder intet udviklingspotentiale,
hvorimod AIM-9UI besidder et begrænset udviklingspotentiale .
Konklusion
AIM-9N missilerne vurderes i perioden at være i en teknisk mindre tilfredsstillende og
i operativ ikke tilfredsstillende tilstand og er planlagt erstattet af en ny type missiler,
som iværksættes i 1998.
Med den planlagte opdatering af søgehovedet vurderes AIM-9UI i perioden at
være i en teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand . I forbindelse med visse internationale operationer vurderes AIM-9UI dog at være operativt mindre tilfredsstillende.
De nye missiler, der iværksættes anskaffet i 1998, forventes at være såvel teknisk
som operativt tilfredsstillende gennem hele perioden . Typevalg er imidlertid ikke foretaget.

Missilsystem. AGM-65 MAVERICK
MAVERICK missilsystemet er et luft-til-overflade missil udviklet i USA sidst i 1960'erne, og missilet findes i en TV-, en termisk billeddannende og en laserstyret variant.
Flyvevåbnets udgave af MAVERICK er den termisk billeddannende variant, der kan
engagere overflademål på såvel land som på havet.
Flyvevåbnet har i perioden 1992-93 anskaffet et antal missiler, affyringsramper og
tilhørende test- og jordudstyr mv.
Missilet præsenterer et termisk billede af sit synsfelt, og piloten kan derefter
"låse" missilet på målet. Endvidere er der mod skibsmål indbygget mulighed for
træfning tæt på skibets vandlinje samt mulighed for detonationsforsinkelse, hvilket
sikrer optimal virkning .
Levetidsvurdering
Da missilerne er oplagt i depot, er drifts- og vedligeholdelsesudgifterne lave og forventes ikke at stige væsentligt. Der forudses ingen væsentlige problemer omkring
reservedelsanskaffelser.
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Der foreligger ikke data for ældningtakten for missilets motor, men erfaringer fra
andre typer missilmotorer viser, at der kun sker en svag nedsættelse af motorens
ydeevne over tid.
AGM-65 missilets rækkevidde er begrænset overfor eksisterende moderne jordbaserede luftforsvarsvåben. Desuden kræver missilet visuel målfatning .
Henset til AGM-65 missilsystemets alder vurderes dette at besidde et begrænset
udviklingspotentiale.
Konklusion
AGM-65 missilsystemet forventes i perioden at være i en teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand. Dog vurderes rækkevidden af AGM-65 at være operativt mindre tilfredsstillende i forbindelse med visse internationale operationer, idet en poten t iel modstander kan tænkes at besidde luftforsvarsvåben med længere rækkevidde,
hvorved egne fly i våbenafleveringsfasen vil være udsat for en uacceptabel høj tabsrisiko.

Raketsystem. CANADIAN ROCKET VEHICLE (CRV7)
CRV7 er en 70 mm luft-til-overflade raket, der primært anvendes mod skibsmål.
Systemet er udviklet i Canada i 1970'erne, og flyvevåbnet anskaffede systemet i
1985. CRV-7 raketterne affyres fra affyringsramper, med plads til 19 raketter, og er
ophængt på en eller flere af F-16 flyets våbenstationer. F-16 kan medføre op t il 4
affyringsramper.
Flyvevåbnet råder over antiskibs-sprænghoveder samt ældre sprænghoveder, der
kan anvendes mod hårde og pansrede mål.
Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for CRV7 er minimale og forventes ikke at
stige væsentligt. Der forudses ingen væsentlige problemer omkring reservedelsanskaffeiser.
Raketmotorerne har en specificeret levetid på 10 år, men på baggrund af forsøgsafskydninger og årlig kontrol vurderes det, at den tekn iske levetid for motorerne er omkring 20 år. På baggrund heraf har CRV7 en forventet teknisk levetid til
omkring 2005.
Systemet har i forhold til andre tidssvarende våbensystemer relativ lille rækkevidde og præcision. CRV7-systemet vurderes kun at besidde et begrænset udviklingspotentiale.
Konklusion
CRV7 raketsystemet forventes indtil midt i perioden at være i en tekn isk tilfredsstillende t ilstand.
Som følge af at nye våbensystemer bliver stadigt mere avancerede, kan det for-
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ventes, at missilet i løbet af perioden ikke længere vil leve op til de operative krav.
Sammenfattende vil missilet således være såvel tekn isk som operativt mindre til fredsstillende fra midten af perioden . CRV7 vurderes på grund af mangelfuld rækkevidde og præcision at være mindre velegnet i forbindelse med fredsstøttende operationer.

Bombemateriel
Flyvevåbnet råder over to typer såkaldte "General Purpose" bomber, Mk82 (500
Ib/227 kg) og Mk84 (2000 Ib/908 kg), t il anvendelse mod overflademål. Bomberne
er udviklet i USA i 1950'erne og giver på forskellig vis F-16 flyet muligheder for at
bekæmpe større målkomplekser.
Bomberne er oprindel igt konstrueret til at skulle kastes uden styring. For at sikre
optimeret virkning ved anvendelsen mod udpegede mål, uden utilsigtede våbenfølgevirkninger på omgivelserne, har flyvevåbnet anskaffet præcisionsstyringsudstyr t il
et mindre antal af bomberne. Dette udstyr, som er udviklet i USA i 1970'erne og
1980'erne, giver mulighed for at styre bomben mod et LASER-belyst mål, ved hjælp
af et jord baseret eller flybårent måludpegningsudstyr.
LASER-præcisionsstyringsudstyr til et mindre antal af begge typer bomber er anskaffet i 1996-97. Jordbaseret måludpegningsudstyr er allerede anskaffet, mens flybårent udstyr forventes leveret inden år 2000 . Mk82 og Mk84 bomberne er med det
anskaffede præcisionsstyringsudstyr gjort tidssvarende.
Levetidsvurdring
Da bombemateriellet opbevares i depoter er drifts- og vedligeholdelsesudgifterne
lave. Selve bombemateriellet er relativt simpelt, og der forudses ingen væsentlige
problemer omkr ing reservedelsanskaffelser mv. Det anskaffede præcisionsstyringsudstyr af typerne Paveway II og III er anskaffet af flere lande, og der forudses derfor
ikke problemer omkr ing anskaffelse af reservedele.
Begge typer opfylder grundlæggende de operative behov, idet rækkevidden overfor moderne luftforsvarsvåben er begrænset tillige med, at gennemtrængningsevnen overfor hårde og/eller begravede mål er begrænset. Et mindre men tilstrækkeligt antal bomber opfylder de operat ive krav om øget præcision, der stilles i forbindelse med deltagelse i internationale operationer.
Eftersom bombemateriel er særdeles udbredt, vurderes dette at besidde et udviklingspotentiale i form af anden type præcisionsstyringudstyr, f .eks. TV, infrarødt
søgeudstyr, eller raketmotorer der kan give bomberne en længere rækkevidde.
Præcisionsstyring baseret på satellitnavigationsteknik er ligeledes under udvikling.
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Konklusion
Mk82 og Mk84 bomberne vurderes i perioden at være i både teknisk og operativ tilfredsstillende tilstand med mul ighed for videreudv ikling . Et t ilfredsst illende antal opfylder kravet om øget præcision i forbindelse med fredsstøttende operationer.

Præcisionsvåben
For yderligere at optimere flyvevåbnets muligheder for at medvirke i operationer,
hvor utilsigtede våbenfølqevirkninqer ikke kan accepteres, anskaffes i henhold til
Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 præcisionsvåben til F-16 inkl. tilhørende
sigtesystemer.
Det forventes, at anskaffelsen vil omfatte hjelmmonteret sigtesystem og et præcisionsvåbensystem til eksisterende bombemateriel eksempelvis baseret på satellitnavigation. Endvidere indgår der i overvejelserne en anskaffelse af våbensysterner. der
bl.a . korrigerer for vindpåvirkninq med henblik på våbenafleverinq fra mellem/stor
højde for at begrænse egne tab. Endelig overvejes en anskaffelse af længererækkende luft-til-jord våben.
Det er endnu ikke afgjort hvilken type præcisionsvåben, der planlægges anskaffet, men våbnet forventes operativt efter år 2000. Det vurderes, at det eller de
valgte systemer vil være i en både tekn isk og operativ tilfredsstillende tilstand i perioden.

JORDBASERET LUFTFORSVAR

I det efterfølgende afsnit beskrives flyvevåbnets jordbaserede luftforsvarssystemer
HAWK, STINGER og UlO.

Luftforsvarsmissilsystem. HAWK
HAWK missilsystemet, der er udviklet i USA i 1950'erne, er et jordbaseret luftforsvarsmissilsystem med en rækkevidde på ca. 40 km. Flyvevåbnet modtog i 1964 det
første udstyr til fire eskadriller som våbenhjælp . Flyvev åbnet lejede i perioden 1983
og 1985 udstyr til yderligere f ire eskadriller i USA. Disse blev købt t il ejendom i 1994.
Systemet har i dag flere opgaver. Truslen fra fly i lav og mellemstor højde kan imødegås med HAWK-systemet. Systemet bruges derfor bl.a. til område- og punktluftforsvar af flyvestationer, til beskyttelse ved landsætning af forstærkningstropper, og
endelig til deltagelse i internationale operationer. Systemet kan dog ikke selvstændigt yde forsvar og beskyttelse mod taktisk ballistiske missiler.
HAWK-systemet er blevet moderniseret i flere omgange. Herved er de operative
forhold optimeret og ressourceforbruget på systemet nedbragt. Modifikationerne er
ofte gennemført i samarbejde med andre europæiske HAWK-brugerlande.
En fortsættelse af opdateringen af systemet i dette forum har været undersøgt,
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men der har ikke blandt brugerlandene været den nødvendige tilslutn ing. Da planer
om et multinationalt HAWK opdater ingsprogram blev opgivet, indledtes i 1995 et
nationalt opdateringsprogram, der vil bringe missilsystemets ildledelses- og søgeradarfaciliteter op til tidssvarende standard. Kommandofacil iteterne erstattes af nye
operationscentre og søgeradarerne erstattes af 3-dimensionelle søgeradarer.
Opdateringsprogrammet, der benævnes Danish Enhanced HAWK (DEHAWK), udføres i perioden 1996-2001 . Programmet omfatter blandt andet indførelse af moderne computer- og kommunikationsteknologi. Modifikationerne er en fortsættelse
og videreudvikling af STINGER-anskaffelsen til hæren.
Missilerne stammer i den nuværende udgave fra midten af 1970'erne og missilets
elektronik har siden gennemgået flere opdateringer.
Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for HAWK-systemet har på grund af løbende modifikationer gennem de senere år været nedadgående og er for tiden lave.
En modifikation af målfølgeradarerne har siden 1990 halveret dennes vedligeholdelsesudgifter.
Henset t il HAWK-systemets alder vurderes drift- og vedligeholdelsesudgifterne at
ville stige. Imidlertid vil de ældste og mest omkostningstunge hovedgenstande som
følge af det nationale opdateringsprogram udgå af systemet omkring år 2000 .
Programmet indfører bl.a. moderne computer og kommunikationsteknologi samt
moderne, 3-dimensionelle søgeradarer. Af det oprindel ige HAWK-udstyr bibeho ldes
således kun målfølgeradarer, afskydningsudstyr og missiler.
Under forudsætning af, at andre lande bibeholder den samme konfiguration som
Danmark, anses det stadig muligt i perioden at kunne skaffe reservedele til det oprindelige HAWK-udstyr. Som følge af opdater ingen forudses ingen væsentlige problemer omkr ing reservedelsanskaffelser til søgeradar og kontrolsystem . Med henblik
på at følge den teknolog iske udvikling på området vurderes det dog nødvendigt
løbende at gennemføre mindre
opdateringer
af
dette udstyr.
Udløb af missilernes "Ievetidskomponenter " ,
dvs. ammun itionskomponenter, vil
t il stadighed kræve
udskiftninger, og
efter år 2000 må
det forventes, at
HAWKsystemets søgeradarer
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medføre forøget mobilitet, forbedre effektiviteten samt reducere behovet for personel.
Konklusion
Som følge af søgeradarernes tekniske forældelse samt manglende integration med
flyvevåbnets øvrige jordbaserede luftforsvarssystemer vurderes systemet teknisk mindre tilfredsstillende.

LilO-systemets 40

mm kanon

FLYVEPLADSUDSTYR
I det efterfølgende afsnit beskrives og vurderes anflyvningshjælpemidler, landingshjælpemidler, samt lufttrafikkontrolsystemer. Øvrigt flyvepladsudstyr, herunder flyindfangningsanlæg, brandslukningskøretøjer mv. behandles ikke.

Anflyvningshjælpemiddel. TACTICAL AIR NAVIGATION (TACAN)
Der er opstillet TACAN-anlæg på alle flyoperative flyvestationer samt på Rønne Lufthavn.
TACAN er et militært navigations- og anflyvningshjælpemiddel, og det enkelte anlæg udgør en sammenbygget enhed bestående af et radiofyr og et afstandsmålingssystem.
.
Et luftfartøj kan ved hjælp af TACAN-udstyr i luftfartøjet bestemme retning og
afstand til en valgt TACAN-station på landjorden.
Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for TACAN forventes at stige, efterhånden som
eksisterende reservedele fases ud og erstattes med mere moderne teknik.
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Der er ikke umiddelbart teknologiske begrænsninger i systemets levetid. Systemet
forventes derfor at være i en teknisk tilfredsstillende tilstand i perioden .
TACAN-systemet er et ældre navigationssystem, der suppleres af inerti- og satellitbaserede navigationssystemer. Imidlertid har TACAN status som NATO's standard
navigationshjælpemiddel og påregnes som sådan ikke ændret de næste 10 til 15 år.
Konklusion
Under forudsætning af at udfasning af reservedele følges op med investeringer i nye
og mere moderne erstatninger, vurderes TACAN at kunne holdes i teknisk og operativ tilfredsst illende drift i perioden .
Terminal radar (TMA-Radar)
Flyvevåbnet har egne anflyvningsradaranlæg på de f lyoperative flyvestationer, idet
dog Statens Luftfartsvæsen driver radaranlægget på Flyvestation Aalborg.
Anlæggene forefindes i to typer (Primær og Sekundær) og anvendes primært i
forb indelse med reguleringen af lufttrafikken til , fra og omkr ing de flyoperative flyvestationer, herunder som anflyvn ingshjælpemiddel. Sekundært anvendes anlæggene til luftforsvarsmæssige opgaver, fortrinsvis overvågning og varsling .
Inden år 2000 foretages en gennemgribende opdatering af radarerne på flyvestationerne Karup, Skrydstrup og Værløse. Opdater ingen omfatter opgradering af
identifikationsudstyret ved indførelse af nye operatørkonsoller samt en ny type radar,
således at en sikker identifi kati on af mil itære luftfartøjer kan finde sted. Herved
muliggøres samtidig integration til andre mynd igheder, idet de nye operatørkonsoller indføres som en del af det civile flyvekontrolprojekt. Den efterfølgende vurdering
af anlæggenes levetidsfaktorer opdeles i henholdsvis primære og sekundære radarer.
Primær radar

Levetidsvurdering
Anlæggene er løbende blevet opdateret til samme konfiguration som i det amerikanske flyvevåben. Der har således ikke været problemer med anskaffelse af reservedele, og vedligeholdelsesudgifterne har endnu kunnet holdes på et rimeligt lavt
niveau. Så længe det amerikanske flyvevåben opretholder driften af deres anlæg,
bl.a. ved løbende teknologiske forbedringer, vil det også være muligt at opretholde
flyvevåbnets primære radaranlæg .
Ved den iværksatte opdatering kan radaren integreres i det civile lufttrafikkontrolsystem samt forsvarets eget overvågnings- og varslingssystem . Der forventes ikke
yderligere operative ændringer de nærmeste år.
Der foregår en stor udvikling indenfor behandling af radardata, og meget af det
nuværende hardware ville med fordel kunne erstattes med softwarebaserede systemer.
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Konklusion
Den iværksatte opdatering, med digitale systemer og moderne målbehandlingsudstyr samt udskiftning af det automatiske præsentationssystem, vurderes at kunne
sikre levetiden for TMA-radarerne i perioden .

Sekundær radar
Levetidsvurdering
Radarerne bliver ved den iværksatte opdatering udskiftet med nye monopulse anlæg, der udnytter den nyeste teknologi, hvorved flyvesikkerheden forbedres. Der er
tale om helt nye anlæg, hvorfor der ikke forventes vedligeholdelsesmæssige vanskeligheder de første mange år.
Ved den iværksatte opdatering vil anlæggene blive fremtidssikret i størst muligt
omfang, herunder forberedt for installati on af et elektronisk identifikationssystem
(mode S) der kan skelne civile fra miliære fly og forventes indført i Danmark efter år
2003 .
Monopuls-anlæggene vurderes med den iværksatte opdatering at være tilfredsstillende i perioden.
Konklusion
Efter den planlagte opdatering forventes ikke behov for større investeringer i de sekundære radarer i perioden .

Landingshjælpemidler
Flyvevåbnet har siden 1950'erne benyttet NATO's standard præcisionslandingshjælpemiddel, på alle flyoperative flyvestationer, herunder også Flyvestation Vandel.
Systemet består af to radarsystemer dækkende slutindflyvningsområdet. Ved
hjælp af systemet kan flyvelederen i kontroltårnet på slutindflyvningen lede luftfartøjet ind til sikker landing . Kommunikationen mellem flyveleder og luftfartøj foregår
via traditionel radioforbindelse.
Ved Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 blev det besluttet at opdatere flyvevåbnets landingshjælpemidler med henblik på at sikre, at såvel den flybaserede som
den jordbaserede del af anflyvnings- og landingshjælpemidler har de operative og
tekniske funktionaliteter, der er nødvendige for, at flyoperationer fortsat kan gennemføres på en flyvesikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Projektet er sammensat af en række delelementer, der på jordsiden bl.a. omfatter
opdatering af term inalradarer og præsentationsudstyr, etablering af dataudveksling
mellem fly og jordsystemer, samt indførelse af et nyt præcisionslandingssystem. I de
fly og helikoptere der er udstyret med instrumentlandingssystemer, planlægges der
installeret fleksible modtagere, der kan anvendes til både civile og militære systemer.
Modern iseringen er planlagt gennemført i koordination med Statens Luftfartsvæsen og forventes først færd ig efter år 2000.
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Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne forventes at stige jævnt pga. nedslidning, korrosion, m.m., samt i takt med at eksisterende reservedele fases ud og erstattes med
mere moderne teknik .
Udstyret er levetidsforlænget i perioden 1984-1988, hvor al elektronik inklusive
displaysystemet blev erstattet af nyt udstyr. De elektron iske dele er således i relativ
god stand. Mekanikken forventes med de planlagte vedligeholdelsesinvesteringer at
kunne holdes i drift indtil år 2005 .
De eksisterende systemer er operativt forældede og mindre tilfredsstillende, idet
systemerne har begrænset kapacitet og er operativt meget personelkrævende.
Systemet planlægges udskiftet kort efter år 2000 i forbindelse med den iværksatte
opdatering af landingshjælpemidler. Valg af erstatning afventer endelig fastlæggelse af NATO's nye standard-præcisionslandingshjælpemiddel.
Konklusion
Med indførelsen af et nyt landingshjælpem iddel, der opfylder NATO standard, vurderes dette at kunne holdes i en operativ og teknisk tilfredsst illende tilstand i resten
af perioden.
Lufttrafikkontrolsyste~er

(ATC)
ATC ' systemet består af udstyr til behandling af radar- og flyveplansdata, samt et
informationssystem, og vil i år 2000 have qennemqået et begrænset opdateringsprogram i samarbejde med de civile lufttrafikkontrolmyndigheder.

Levetidsvurdering
Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for ATC-systemerne har de senere år været
stærkt stigende pga. systemernes alder og slitage, hvorfor en opdatering er iværksat.
Den iværksatte opdatering forventes at tilføre ATC-systemet en betydelig fremtidssikring i form af en modulær opbygning .
Det opdaterede ATC-system vil rumme mulighed for modulær tilpasn ing og integration til bl.a. det civile ATC-system, som er nødvendig for at håndtere den stigende lufttrafik samt tilgodese kravet om forøget flyvesikkerhed.
Den modulære opbygning vil i betydelig grad give mulighed for en gradvis kapacitetsudvidelse, ligesom der med indførelse af moderne processorsystemer vil være
mulighed for øget informationsudveksling og integration.

1
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Konklusion
En opdatering af det eksisterende ATC-udstyr er iværksat, hvorefter systemet vurderes at rumme et betydeligt udviklingspotentiale, der sammen med den nye teknologi vil holde driftsomkostningerne på et minimum i hele perioden.

KOMMANDO, KONTROL- OG INFORMATIONSUDSTYR
Dette afsnit beskriver og analyserer tilstanden af flyvevåbnets kommando, kontrolog informationsudstyr, samt radarsensorer.

ACBA-CCIS
ACBA-CCIS er et treværns kommando-, kontrol- og informationssystem, til støtte for
land-, maritime- og luftoperationer. Systemet anvendes endvidere som ressourcestyringssystem ved kommando- og kontrolcenteret for luftoperationer i Finderup og på
de flyoperat ive flyvestationer.
Inden år 2000 vil systemet være moderniseret, idet systemet p.t. gennemgår en
faseopdelt opdatering . Denne opdatering indebærer blandt andet, at de eksisterende arbejdsstationer udskiftes . I forbindelse med opdateringen forbedres till ige den
eksisterende software.
Levetidsvurdering
Med den iværksatte opdatering vurderes systemet i år 2000 at være i både teknisk
og operativt tilfredsstillende tilstand. Systemet vurderes endvidere at besidde et stort
udviklingspotentiale.
Konklusion
Det opdaterede system vurderes i perioden at være i en tilfredsstillende tilstand .

TOTE SYSTEM COMPUTER ASSISTED (TOSCA)
TOSCA blev oprindeligt indført i flyvevåbnet i 1972 som ressourcestyringssystem. I
1994-96 gennemførtes en opdatering af TOSCA ved alle kontrol- og varslingscentraler samt ved Flyvertaktisk Kommando og kommando- og kontrolcenter for luftoperationer. HAWK-afdelingerne og flyvestationerne anvender fortsat det oprindelige TOSCA-udstyr.
Systemet indeholder bl.a. oplysninger og status vedrørende atomar, biologisk og
kemisk krigsførelse, flymissioner, fareområder, vejrstatus, status på missil- og nærIuftforsva r, kontrol og varsling, beredskabsfly, missionsrapportering fra fly samt varsIingsbillede fra luftmeldekorpsets lawarslingscentraler.
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TOSCA gennemgår i 1997 en opdatering, der vil forbedre integrat ionen med flyvevåbnets system til præsentation af situationsbilledet, samt muliggøre anvendelse
af systemet ved lavvarsl ingscentralerne .
Levetidsvurdering
Med den iværksatte opdatering til TOSCA-97 vurderes systemet i år 2000 at være i
både teknisk og operat ivt t ilfredsstillende t ilstand.
Konklusion
Som følge af opdateringen vurderes der i perioden ikke at være yderligere behov for
større levetidsforlængelser.

Super LINDANERDI
SUPER LINDA er et informationssystem, der anvendes til overførsel af et situationsbillede fra NATO's kontrol- og varslingssystem (NADGE) og til kvalitetskontrol af det
ident ifi cerede luftbillede. Derudover anvendes systemet til at videregive disse informat ioner til andre mynd igheder, hvor behovet for et radardatabaseret luftbillede ikke
er påkrævet.
SUPER LINDA er et PC baseret system, der viser et luftbillede med supplerende
baggrundsinformation på baggrund af statiske referencedata, dynam iske data om
objekter, såsom fareområder, zoner, ruter, flyvestationer, missil- og nærluftforsvar,
hærenheder, flådeenheder m.m.
SUPER LINDA omfatter kun niveauet ved kommando- og kontrolcenter for luftoperationer samt Flyvertaktisk Kommando . Herudover findes der et berænset antal
arbejdspositioner ved kontrol- og varslingstjenesten . SUPER LINDA kan ikke kommun ikere med TOSCA.
Der er truffet beslutning om, at SUPER LINDA skal erstattes af et nyt system
benævnt VERDI.
Levetidsvurdering
Med den iværksatte opdatering af SUPER LINDA ti l VERDI vurderes systemet i år
2000 at være i både teknisk og operativt tilfredsstillende tilstand.
Konklusion
Efter overgangen til VERDI vurderes der i perioden ikke at være yderligere behov for
større levetidsforlængelser.
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VARSLINGSSYSTEMET

Det nuværende kontrol- og varslingssystem bygger på NATO's jordbaserede kontrolog varslingssystem NADGE, der blev taget i brug i begyndelsen af 1970'erne. Systemet består af flere forskellige typer af radarer som kort beskrives under levetidsvurderingen. Kun en radar er transportabel og der mangler mobil logistik.
Den danske del af systemet består af radarer placeret ved henholdsvis Multebjerg,
Skovhuse, Bornholm, Skagen og Skrydstrup. Hertil kommer kommunikations-, dataog præsentationsudstyr ved operationscentralerne placeret i henholdsvis Skagen,
Vedbæk, Skrydstrup og på Bornholm . Endvidere er der placeret en operationscentral
med tilhørende radar på Færøerne, som indgår i det engelske kontrol - og varslingssystem. I begyndelsen af 80'erne blev operationscentralerne i Vedbæk og Skrydstrup
opdateret til at kunne udveksle varslingsdata med NATO's luftbårne varslingssystem.
Systemet modtager endvidere informationer fra søværnets kystradarer.
En del af radarerne har gennemgået udskiftning og opdateringer og enkelte vil i
1997 få mulighed for at blive forbundet til flere operationscentraler og gives dermed
mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af sensorerne. Resterende radarmateriel
står for udskiftning, hvoraf noget omkring år 2005 og andet ikke før omkring 2010.
De nuværende computere og arbejdsstationer i operationscentralerne er førstegenerationsudgaver og ikke i stand t il at behandle modtagne info rmationer fra tredjegenerationsradarer. Operationscentralerne planlægges derfor delvist opdateret
med moderne arbejdsstationer i 1998-99 .
Levetidsvurdering
Det er i NATO-regi besluttet, at det nuværende kontrol- og varslingssystem skal udskiftes med NATO's ACCS1 . Det nuværende planlægningsgrundlag omfatter kun
første fase af projektet, og vil bl.a. resultere i, at der oprettes et såkaldt CAoe i Jylland. En foreløbig CAOC er etableret i Finderup og erstatter bl.a. det t idligere sektoroperationscenter i Vedbæk. Det første ACCS udstyr forventes at blive operat ivt
omkring år 2004.
For dels at forberede for ACCS og dels følge tidligere anbefalinger, er en række
ændringer i kontrol- og varslingssystemet ved at blive gennemført, således at systemet bliver mere effektivt. Et vigtigt element er "radar netning", som muliggør at
radardata kan transmitteres til flere kontrolcentraler.
Søgeradaren ved Skagen er nationalt anskaffet i 1976 og er i 1997 påbegyndt
udskiftet i NATO-regi som del af forberedelsen til ACCS.
Radaren ved Multebjerg er anskaffet i 1970 og har en forventet levetid til ca.
2005 . Antennesystemet er fra 1959. Kritiske komponenter omfatter antennehoved-

\ Air Com mand and Control System
Combined Air Operat ion Centre
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leje og drivsystem. Der eksisterer ikke reservedele for de kritiske komponenter. Radartypen er 2-dimensionel, og skal udskiftes med en 3-dimensionel.
Radaren ved Skovhuse er anskaffet i 1970 . Radartypen er 3-d imensionel og opr indeligt planlagt anvendt til 1995, men brug af reservedelsbeholdningen har været
mindre end forventet, og der er etableret et fælles NATO vedligeholdelsesprogram,
der kan sikre en levetid til omkring 2010 .
Radaren ved Skrydstrup er af samme type som den, der er under udskiftning på
Skagen i NATO-regi. Den forventede levetid er til ca. 2005.
Radaren på Bornholm er anskaffet i 1987 i NATO regi. Radartypen er 3-dimensionel og skal indgå i ACCS. Forventet levetid ved anskaffelsen var planlagt til 15 år,
men vurderes at være til 2015 . Dataoverførsel fra radaren er under automatisering.
Højdefinderradarer er anskaffet i 1960-65 og opr indeligt installeret på fem steder
med to på hver. Udskiftn ing var opr indeligt planlagt til 1985, men er senere sat i fo rbindelse med udskiftning til 3-dimensionelle radarer ved Skagen og Skrydstrup.
Levetiden er forlænget med komponenter fra udstyr nedtaget på stationer med 3dimensionelle radarer.
Det nuværende NADGE computer- og displayudstyr er første-generationsudstyr,
der ikke længere er tidssvarende og derfor f .eks. ikke er i stand til at behandle modtagne informationer fra tredje-gene rations radarsensorer, ligesom reservedelsanskaffelser mv. må forventes at blive stadig sværere. Udstyret planlægges derfor udskiftet
med moderne arbejdsstationer i 1998-99 og på længere sigt erstattet af ACCS.
Som det fremgår, er de igangværende og planlagte ændringer i kontrol- og varslingssystemet nøje kædet sammen med indførelsen af ACCS. Imidlertid forventes
NATO kun at f inansiere udskiftning af det udstyr, der er en direkte forudsætning for
ACCS. Udskiftning af bl.a. radarerne ved Multebjerg, Skovhuse og Skrydstrup, der
alle er nødvendige forudsætninger for den nationale luftrumsovervågning, forventes
således ikke NATO-finansieret.
I forbindelse med overgang til ACCS vurderes systemet at rumme udviklingspotentiale, idet der vil være mulighed for en fælles koordineret opdatering i takt med
den teknologiske udvikling .
Konklusion
Kontrol- og varslingsudstyret vil i år 2000 være operativt og teknisk tilfredsstillende
for det opdaterede computerudstyrs vedkommende, mens radarudstyret generelt vil
være i en mindre tilfredsstillende tilstand, idet tre af de i alt fem radarer nærmer sig
tekn isk forældelse. Systemet har begrænset mobilitet.
Under forudsætning af at radarerne ved Multebjerg, Skrydstrup samt på længere
sigt radaren ved Skovhuse udskiftes og ACCS gennemføres som planlagt, vil kontrolog varslingsudstyret i løbet af få år efter år 2000 igen være i en både operativ og
tekn isk tilfredsstillende tilstand.
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KOMMUNIKATIONSSYSTEMER

Flyvevåbnet råder over et bredt spektrum af kommun ikationssystemer omfattende
trådbaserede, radiobaserede (HF, VHF og UHF) samt satellitbaserede.
Levetidsvurdering
Med en løbende tilpasning i takt med den teknologisk udvikling vurderes systemerne i perioden at være i både teknisk og operativt tilfredsstillende tilstand.
Konklusion
Materiellet vurderes at ville være i tilfredsstillende stand i hele perioden.

SIMULATORER

Efterfølgende beskrives og vurderes flyvevåbnets simulatormateriel.

Flysimulator for F-I6
I forbindelse med introduktion af F-16 anskaffedes i 1981 en flysimulator til Flyvestation Skrydstrup. Denne anvendes til omskoling af piloter, nødproceduretræning,
vedligeholdende træning , begrænset taktisk træning samt til cockpittræning af
brand- og redningspersonel.
Idet simulatoranvendelse kræver fuld overensstemmelse mellem fly og simulator,
bliver der i forbindelse med opdateringsprogrammet for F-16 i 1998 leveret to nye
simulatorer, som er planlagt installeret ved flyvestationerne Aalborg og Skrydstrup.
Disse simulatorer vil funktionsmæssigt være i overensstemmelse med den nye flykonfiguration, og vil derudover, i større omfang end tidligere, kunne anvendes til
taktisk uddannelse af piloterne. Simulatorerne vil desuden være forberedt for sammenkobling med hinanden og til flyvevåbnets kontrol- og varslingssystem.
Levetidsvurdering
Med den j 1995 iværksatte anskaffelse af cockpittrænere til F-16 i MLU konfiguration vil det meget komplekse træningsbehov for F-16 piloterne være dækket fremover på tilsvarende vis, som den eksisterende F-16 simulator har gjort for tidligere
konf igurationer og stadig vil gøre indtil ca. 2001 .
Konklusion
Da F-16 cockpittrænerne vil blive endnu tættere integreret i det operative miljø og
holdt opdateret i takt med flyenes udvikling i lighed med den eksisterende F-16
simulator, vil det samlede F-16 simulatormateriel frem til udfasningen af F-16 kunne
holdes i en både operativ og teknisk tilfredsstillende tilstand .
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Kapitel 4

Værnsfælles materielsystemer og
hovedmaterielgenstande
INDLEDNING

Dette kapitel beskriver det væsentligste værnsfælles materiels tilstand fremskrevet til
år 2000, og vurderer herefter materieilets levetid og udviklingsmuligheder i perioden
2000-2011. Materiellet behandles i rækkefølgen våben, standardudrustning, ABCmateriel, sanitetsmateriel, og informationsteknologisk infrastruktur.

VABEN

Tungt maskingevær, 12,7 mm
Maskingeværet blev indfaset i 1950 i et antal af ca. 2.350 stk. i forbindelse med
våbenhjælpsprogrammet. Våbnet anvendes som støttevåben opstillet i trefod, eller
som nærsikringsvåben affuteret i hjulkøretøjer og bæltekøretøjer.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsst illende og driftsomkostningerne er lave. Maskingeværet er delvis nedslidt og har ofte funktioneringsfejl. Endvidere er våbnets vægt ,
korte rækkevidde, skudkadence og gennemtrængningsevne ut idssvarende, hvilket
gør dets operative anvendelighed mindre tilfredsstillende .

Tungt maskingevær, 12,7

mm

opstillet i trefod
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Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er generelt tilfredsstillende, og driftsudgifterne er lave. Pistolen er i god tekn isk stand, og den vurderes at have en tilfredsstillende operativ
anvendelighed.
Konklusion
Våbnet vurderes i perioden at være økonomisk, teknisk og operativt tilfredsst illende.

STANDARDU DRUSTNING

Uniformssystemer
Der rådes over uniformssystem M/84 i et omfang, som tillader iklædning af forsvarets og hjemmeværnets ansatte, eksklusive dele af mobiliseringspersonellet. Mobiliseringsbeholdningerne omfatter således både det ældre uniformssystem M/S8 og
uniformssystem M/84.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende. Imidlertid er opretholdelse af to uniformssystemer, M/84 og M/S8, ud fra en driftsøkonomisk betragtning, mindre tilfredsstillende. Både uniformssystem M/84 og M/S8 er på et teknisk tilfredsstillende stade.
Udviklingen på tekstilområdet er blevet udnyttet i forbindelse med uniformssystem M/84. Det lever således op til
kravene til et tidssvarende uniformssystem. Udviklingspotentialet for uniformssystem M/84 er til stede, og der er
mulighed for løbende opdatering .
Uniformssystem M/S8 lever ikke op til
kravene på grund af dets ringe evne til
at afvise vand, ringe isolation og generelt ringe funktionsduelighed. UniformsUniformssystem M/84
systemet har intet udviklingspotentiale.
Konklusion
Uniformssystem M/84 vil i perioden være på et økonom isk, teknisk og operativt tilfredsstillende niveau.
Uniformssystem M/S8 er ved periodens start operat ivt ikke tilfredsstillende og vil
med nuværende driftsbetingede udskiftningstakt blive udfaset i løbet af perioden.
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Enkeltmandsudrustning
Der bliver anskaffet moderne hjelme, oppakningsudstyr og ABC-masker mv. til hele
forsvaret i årene frem til år 2000 .
Levetidsvurdering
Der er tale om nyt materiel, som ikke forventes at give vedligeholdelsesmæssige problemer. Forsyningssikkerheden er t ilfredsstillende, og driftsudgifterne er lave.
Enkeltmandsudrustningen lever fuldt ud op til kravene til en tidssvarende udrustning. Teknologisk forventes at ske en udvikling, der medfører behov for løbende
opdatering af materiellet.
Konklusion
Enkeltmandsudrustningen vil i perioden være på et økonomisk, tekn isk og operativt
tilfredsstillende niveau.

ABC-MATERIEL

ABC-mater iellet består af beskyttelses-, rense-, spore- og alarmmateriel. Den individuelle beskyttelse består primært af ABC-beskyttelsesmaske og -dragt. Derudover er
enkeltmand udrustet med antinervegastabletter og atropinsprøjter til forebyggelse
og behandling . Der rådes endvidere over særlige beskyttelsesdragter til spore- og
rensepersonel.
Enkelte køretøjer i hæren er udstyret med et kollektivt beskyttelsesanlæg i form
af ABC-filtre kombineret med et anlæg, som kan skabe overtryk i køretøjerne.
Alle værn har automatiske C-detektionsanlæg samt tilhørende akustiske alarmanlæg, der reagerer på nervegasser. Derudover rådes over manuelt betjent sporeudstyr til A- og C-kampstoffer. Der rådes ikke over særligt A-rensemater iel.
Hæren råder over vandrensningssæt for enkeltmand og for underafdeling . Til Crensning anvender enkeltmand ant igaspudder. Køretøjer renses ved anvendelse af et
særligt rensemiddel, som sprøjtes på køretøjet. Til egentlig enhedsrensning råder
hæren over et antal specielle rensepakninger.
Levetidsvurdering
Generelt er forsyningssikkerheden tilfredsstillende, men for en del af materiellet vil
indgåede reservedelsaftaler mv. udløbe inden for de kommende år, Der kan derfor
opstå problemer med at skaffe de nødvendige reservedele. Driftsudg ifterne vurderes
generelt at være lave, idet dog enkelte ældre udrustn ingsgenstande med tiden vurderes at medføre mindre t il ikke tilfredsst illende driftsudgifter.
Den tekn iske tilstand spænder fra tilfredsstillende til ikke tilfredsst illende. For en
del af mater iellet er der mulighed for at gennemføre en - ofte bekostelig - mod ifi-
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kation eller levetidsforlængelse, medens en del af materiellet er forældet uden mulighed for modifikation eller levetidsforlængelse .
Muligheden for indsættelse i internationale operationer i områder med risiko for
anvendelse af ABC-våben eller kemisk/radioaktivt udslip, sammenholdt med kravet
om at give personellet den bedst mulige beskyttelse, aktualiserer behovet for tidssvarende ABC-materiel.
En stor del af hærens ældste ABC-materiel lever ikke op til de gældende operat ive krav på området og er derfor operativt ikke tilfredsstillende. For en stor del af
det øvrige materiel gælder, at det er operat ivt anvendeligt. men at der skal iværksættes modifikation/levetidsforlængelse samt egentlige nyanskaffelser for fortsat at
honorere de operative krav.
Følgende materiel vurderes ikke- eller begrænset økonomisk, tekn isk eller operativt anvendeligt med krav om nyanskaffelser eller modernisering/levetidsforlængelse:
ABC-dragt, C-detektor, vandrensningsanlæg samt spore- og detektionsmateriel, herunder dosimetre og intensitetsmålere.
Der sker hele t iden udvikling af nyt og bedre ABC-mater iel. Den generelle udvikling går i retning af automatisk indhentning af ABC-informationer med A-, B- og Csensorer til UAV, ABC-reccekøretøjer og automatiske A- og C-detektorer. Dette reducerer behovet for risikofyldt manuel ABC-informationsindhentning .
Konklusion
Dele af ABC-materiellet er forældet ved periodens begyndelse. Andet materiel vil blive forældet i løbet af perioden. hvorfor der vil være behov for erstatnings- og nyanskaffelser samt gennemførelse af modifikation/levetidsforlængelse.

SANITETSMATERIE L

Sanitetsmateriellet spænder fra sygehjælpertasker til behandleudstyr ved hærens
felthospitaler.
Bortset fra felthospita let ved Den Danske Internationale Brigade samt dele af felthospitalet ved Logistisk Støttegruppe er det øvrige udstyr ikke moderne .
Evakuering fra kamppladsen foregår i pansrede mandskabsvogne og i upansrede
lastvogne. Der rådes ikke over pansrede hjulkøretøjer og helikoptere til decideret
evakuering.
Levetidsvu rdering
Generelt er forsyn ingssikkerheden tilfredsstillende, men for en del af materiellet vil
de indgåede reservedelsaftaler mv. udløbe inden for de kommende år. Der kan derfor opstå problemer med at skaffe nødvendige reservedele. Driftsudgifterne vurderes generelt at være lave, idet dog enkelte ældre materielgenstande med tiden vurderes at medføre mindre til ikke tilfredsst illende driftsudgifter.
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Den tekniske tilstand spænder fra tilfredsstillende til ikke tilfredsstillende. For en
del af materiellet er der mulighed for at gennemføre en - ofte bekostelig - modifikation eller levetidsforlængelse, medens en del af materiellet er forældet uden mulighed for modifikation eller levetidsforlængelse.
Indsættelse i internationale operationer kan ske i områder med ringe infrastruktur. Dette stiller store tekniske og operative krav til evakuering samt behandlekapacitet. En stor del af hærens ældste sanitetsmateriel lever ikke op til de gældende
operative krav på området og er derfor ikke anvendeligt i den globale rolle. Beholdningen af evakueringsmateriel er kun mindre egnet til indsættelse i internationale
operationer. For en stor del af det øvrige materiel gælder, at det er operativt anvendeligt, men at der skal iværksættes modifikation/levetidsforlængelse samt nyanskaffelser for fortsat at honorere de operative krav.
Følgende materiel vurderes enten ikke- eller begrænset økonomisk, teknisk eller
operativt anvendeligt med krav om enten nyanskaffelse eller modernisering/levetidsforlængelse: Behandleudstyr generelt samt telte til sanitetsenheder og -led.
Der sker en hastig udvikling af nyt og bedre materiel inden for sanitetsmaterielområdet.
Konklusion
Dele af sanitetsmateriellet er forældet ved periodens begyndelse, andet materiel vil
blive forældet i løbet af perioden.

I NFORMATIONSTE KNO LOGISK
INFRASTRUKTUR

Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (Fil N) blev anskaffet i 1996 og baserer sig
på moderne teknologi. Det er et såkaldt "Wide Area Network (WAN) " , som løbende kan dimensioneres i forhold til stigende datatransmissionsbehov.
Systemet er forsvarets primære bærer af telefon- og datatransmission. Dette gælder såvel den daglige administrative trafik som den datatransmission, der udveksles
mellem forsvarets kommando,- kontrol- og informationssystemer.
Konklusion
Den etablerede informationsteknologiske infrastruktur, der er under implementering, vil i perioden have behov for løbende modernisering og renovering med henblik på at kunne tilpasses det stigende datatransm issionsbehov.
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Kapitel 5

Hjemmeværnets materielsystemer og
hovedmaterielgenstande
INDLEDNING

Dette kapitel gennemgår og beskriver hjemmeværnets materielsituation fremskrevet
til år 2000, hvorefter materieilets muligheder vurderes i perioden 2000-2011. Materiellet behandles i rækkefølgen våben, panserminer, standardudrustning, personlige
beskyttelsesmidler, øvrigt ABC-materiel, sanitetsmateriel , observationsmateriel, kommunikationsmateriel, transportmateriel og fartøjer.

VABEN

Bevæbningen af hjemmeværnets enheder omfatter ud over det personlige våben et
eller flere af efternævnte våben. Det personlige våben er for 19% af hjemmeværnsstyrken en maskinpistol anskaffet i 1949, for 9% af styrken et let maskingevær
anskaffet i 1960'erne og for de resterende 72 % et gevær anskaffet i 1975.

Let maskingevær, 7,62 mm
Hjemmeværnet anskaffede i begyndelsen af 1960'erne et let maskingevær i et antal
af ca. 5100 stk. Rækkevidden er ca. 500 m, men ved montering i feltaffutage er den
op til 1000 m mod større mål. Hjemmeværnets beholdning af feltaffutager udgør
ca. 1000 stk. Maskingeværet anvendes som hjemmeværnsgruppens primære våben
og udgør t illige bevæbningen på hjemmeværnets fartøjer.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, driftsudgifterne er lave, og våbnet vurderes at være i en teknisk t ilfredsstillende stand. Maskingeværet vurderes endvidere at
have en tilfredsst illende operativ anvendelighed. Undtaget herfra er dog sigtesystemet, der er upræcist og ikke egnet som sigtemiddel i forbindelse med kamp i
mørke. Der sker ingen udvikling af selve våbnet. Der udvikles imidlertid stadig nye
og bedre ammun itionstyper og sigtesystemer.
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Konklusion
Våbnet vil i perioden have en tilfredsstillende økonomisk og teknisk levetid.
Let maskingevær bør tilføres et nyt sigtesystem med mørkekampkapacitet, og vurderes herefter operativt tilfredsstillende i perioden.

Gevær, 1,62 mm.
Hjemmeværnets standardgevær
er 7,62 mm Heckler og Koch,
der blev indfaset i 1975 i et antal
af ca. 40 .000 stk.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, og driftsudgifterne er lave. Våbnet har imidlertid
hyppige funktioneringssfejl. Det
kræver endvidere en omfattende
skydeuddannelse og har en kraftig rekylpåvirkning af skytten,
hvilket har negativ indflydelse på
træfningen . Sammen med hypHjemmeværnspersonel med Gevær; 7,62mm og Let
pige funktionsfejl bevirker det, at
maskingevær; 7,62 mm
den operative anvendelighed
vurderes mindre tilfredsstillende. Der vurderes ikke at være udviklingsmuligheder for
geværet.
Konklusion
Våbnet er økonomisk tilfredsstillende, men vil i løbet af perioden være tekn isk og
operativt mindre tilfredsstillende og bør derfor udskiftes i slutningen af perioden .

Finskydningsgevær, 1,62 mm
I 1966 indførtes et tysk gevær Heckler og Koch 7,62 mm som finskydningsgevær i
hjemmeværnet i et antal af ca. 3.000 stk. Der blev tillige anskaffet ca. 850 stk. kikkertsigte til geværet.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, og driftsudgifterne er lave. Våbnet har
imidlertid hyppige funktioneringssfejl, og er let påvirkeligt over for stød og slag. Det
kræver endvidere en omfattende skydeuddannelse og har en kraftig rekylpåvirkning
af skytten, hvilket har negativ indflydelse på træfningen. Sammen med hyppige
funktioneringsfejl bevirker det, at den operative anvendelighed vurderes ikke tilfredsstillende. Der vurderes ikke at være udviklingsmuligheder for geværet.
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Konklusion
Våbnet er økonomisk tilfredstillende, men vil i løbet af perioden være teknisk og
operativt ikke tilfredsstillende og bør derfor udskiftes i begyndelsen af perioden .

Maskinpistol 9 mm, M/49.
Maskinpistolen er fremstillet i Danmark og indfaset i 1949 . Hjemmeværnets samlede
beholdning udgør ca. 15.000 stk.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er mindre t ilfredsstillende og driftsudgifterne er lave. Våbnet
er slidt og har som følge heraf hyppige funktioneringsfejl. Reservedele t ilvejebringes
ved udtagning fra den eksisterende våbenbeholdn ing.
Maskinpistol M/49 har en begrænset rækkevidde , hvilket sammenholdt med hyppige funktionsfejl bevirker, at den operative anvendelighed vurderes mindre tilfredsstillende. Der vurderes ikke at være udviklingsmuligheder for maskinpistolen.
Konklusion
Våbnet er teknisk og økonomisk tilfredsstillende, men operativt mindre tilfredsstillende. Maskinpistolen bør udfases midt i perioden .

Kortrækkende panserværnsvåben, AT-4
Hjemmeværnet indfaser i perioden 1996-1999 et nyt 84 mm panserværnsvåben af
samme type som hæren i et antal af ca. 5000 stk. Rækkevidden er op til 300 m.
Levetidsvurdering
Forsyn ingssikkerheden vurderes at være t ilfredsstillende. Der er tale om et engangsvåben og som følge deraf vil den tekniske levetid alene afhænge af den almindelige nedbrydning. Operativt vurderes våbnet at være tilfredsstillende.
Konklusion
Panserværnsvåbnet vurderes efter år 2000 at have en restlevetid på min. 12 år.

Kortrækkende panserværnsvåben, Dysekanon Carl Gustav
Hjemmeværnet råder over ca. 1200 stk. 84 mm dysekanoner af typen CARL GUSTAV. CARL GUSTAF, der er fra 1965, er et mandbårent, direkte skydende, rekylfrit
panserværnsvåben. Dysekanonerne er mod ificeret i perioden 1990-1998, hvorved
den effektive skudafstand er øget fra 300 m til ca. 500 m, samtidig med at dysekanonerne nu kan anvende samme ammun it ion som hærens dysekanoner. Dysekanonen er udstyret med et natobservationssigte, der gør det muligt at anvende våbnet
i mørke.
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Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden vurderes at være tilfredsstillende. Operativt vurderes våbnet
at være tilfredsstillende.
Konklusion
Panserværnsvåbnet vurderes efter år 2000 at have en restlevetid på min. 12 år.

PANSERMINER

Hjemmeværnet råder over ca. 9.000 stk. panserminer fra slutn ingen af 1940'erne.
Panserminerne anvendes i forbindelse med sikring af egne styrker og i forbindelse
med oprettelsen af hindre linier.
Levetidsvurdering
Minen er i en tekn isk ut ilfredsstillende stand. Den tilhø rende tænder er ustabil og
påvirkelig af vejrliget. Funktioneringssikkerheden er ikke tilfredsstillende.
Der er tale om en førstegenerations mine, hvis effekt over for moderne pansrede køretøjer er begrænset. Minen er let at detektere og derfo r mindre anvendelig .
Der ses ikke at være noget udviklingspotentiale for minen.
Konklusion
Minen vurderes år 2000 såvel operat ivt som tekn isk ikke tilfredsstillende. Den bør
udfases først i perioden.

STANDARDUDRUSTNING

Uniformssystem med tilbehør
Uniformssystemet består af jakke, bukser, skjorte , regntøj , vinterbeklædning, støvler
og pak-/rygsæk samt et oppakn ingssystem. Hjemmeværnet anvender samme uniformssystem som det øvrige forsvar. Som led i Aftale om forsvarets ordning 19951999 udskiftes halvdelen af hjemmeværnets oppakningssystem fra 1945 i perioden
1998-2000.
Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilf redsstillende. Uniformssystem M/84 lever op til kravene
til et tidssvarende uniformssystem. De anvendte støvler fra 1958 er for tunge. Udviklingspotentialet for uniformssystem M/84 er stort, og der er gode muligheder for løbende opdatering.
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Hjemmeværnssoldat iført dele af standardudrustningen

Konklusion
Kampun iformssystem M/84 vurderes i perioden at kunne holdes på et tilfredsstillende økonomisk, teknisk og operativt niveau.
Støvlerne vil ved periodens begyndelse operativt være på et mindre tilfredssti llende niveau.

PERSONLIGE

BESKYTTELSESMIDLER

Det enkelte hjemmeværnsmedlem er, med henblik på beskyttelse mod beskydning
og spængstykker samt angreb med ABC-våben, udrustet med efternævnte personlige beskyttelsesmidler.

Hjelm
Hjemmeværnet anvender en hjelm fra 1945.
Levetidsvurdering
Hjelmen kan teknisk set anvendes i en årrække, såfremt der fra dele af udfasede beholdn inger fra det øvrige forsvar kan udtages reservedele. Hjelmen er ikke optimal
på grund af vægten og den dårlige beskyttelse.
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Konklusion
Hjelmen vurderes operativt mindre tilfredsstillende og bør udfases i begyndelsen af
perioden .

ABC-maske
ABC-masken fra 1969 udskiftes med en model udviklet i 1993. Denne udskiftning
forventes tilendebragt i 2002. Udskiftningen foretages som følge af Aftale om forsvarets ordning 1995-1999.
Levetidsvurdering
ABC-masken vurderes tekn isk og operativt tilfredsstillende i hele perioden. Der vurderes ikke at være noget udviklinqspotentiale for masken.
Konklusion
ABC-maskens levetid vurderes at være hele perioden.

ABC-beskyttelsesdragt
Hjemmeværnet råder over i alt ca. 60.500 stk. ABC-beskyttelsesdragter anskaffet i
1990.
Levetidsvurdering
Der er konstateret en mindre nedbrydn ing af ABC-dragtens aktive kul og med baggrund i tekniske undsøgeiser af de danske dragter gennemført i Holland, skønnes
dragten at kunne holde i 15-20 år. Dragten vurderes at være operativ anvendelig.
Der ses ikke at være noget udviklingspotentiale for ABC-dragten.
Konklusion
ABC-dragten vurderes at kunne holdes på et tilfredsstitIende operativt og teknisk
niveau indtil midten af perioden, hvorefter den bør erstattes.

ØVRIGT

ABC-MATERIEL

Hjemmeværnets ABC-materiel består af ca. 40 spore- og rensepakninger, ca. 370
svære ABC-beskyttelsesdragter, ca. 110 ABC-sporesæt, ca. 45 ABC-beregnersæt, ca.
75 ABC-rensesæt og ca. 390 ABC-rapporteringssæt. Disse genstande er indført i
hjemmeværnet i perioden 1960-1978. Den svære ABC-dragt er en gummidragt, hvis
materialesammensætning og anvendelse har medført, at dragten er nedbrudt i et
sådant omfang, at den ikke længere yder den fornødne beskyttelse. Dragten vurderes ikke operativt anvendelig, idet den selv over kortere perioder kan dehydrere brugeren. Der ses ikke at være noget udviklingspotentiale for ABC-dragterne .
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Levetidsvurdering
Det er ikke muligt at vedligeholde de eksisterende systemer og materiellet er generelt forældet. Udviklingen inden for ABC-v~ben har medført, at spore- og rensemateriellet ikke længere kan måle kendte kampstoffer. Materiellet er derfor operativt
ikke tilfredsstillende. Der vurderes ikke at være noget udviklingspotentiale.
Konklusion
Materiellet vurderes allerede fra periodens start såvel operativt som teknisk at være
ikke tilfredsstillende . Den svære ABC-dragt vurderes ved periodens begyndelse teknisk set ikke tilfredsstillende . Materiellet bør udfases i begyndelsen af perioden. Ved
erstatningsanskaffelse bør det af hensyn til stordriftsfordele overvejes at standardisere hjemmeværnets beholdninger med det øvrige forsvar.

SANITETSMATE RIEL

Hjemmeværnets sanitetsmateriel består af en medicinpakning og en sygehjælpertaske pr. hjemmeværnsgruppe, en forb indingskasse pr. hjemmeværnsfartøj og en
lægetaske pr. distriktslæge. Sanitetsmateriellet er løbende holdt ajour.

OBSERVATIONSMATERI E L

I forbindelse med løsningen af hovedparten af hjemmeværnets opgaver, anvender
hjemmeværnet kikkerter, hvor hovedparten er anskaffet i perioden 1950-1963 og de
resterende i 1995. De ældste kikkerter mangler passivt laserfilter. De i 1995 indkøbte kikkerter anvendes af luftmeldekorpset i forbindelse med observation af fly mv.
Hjemmeværnets nuværende observationsmateriel muliggør kun i yderst begrænset
omfang - ved anvendelse af mørkekampudstyret fra dysekanonen - observation i
mørke og usigtbart vejr.
Levetidsvu rdering
Antallet af reparationer er stærkt stigende for de ældste modeller med stigende
omkostninger til følge. Der kan ikke længere tilvejebringes reservedele til de ældste
kikkerter, hvorfor reparation sker ved udtagning af reservedele fra den resterende
beholdning. De ældste kikkerter lever ikke op til de operative krav om observation i
mørke og har ikke passivt laserfilter.
Kikkerterne anskaffet i 1995 lever op til de operative krav.
Der vurderes ikke at være noget udviklingspotentiale.
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Konklusion
De ældste kikkerter vurderes allerede ved periodens begyndelse operativt ikke tilfredsstillende. Restlevetiden efter år 2000 vurderes at være 1-2 år, hvorefter kikkerterne bør udfases.
Kikkerterne anskaffet i 1995 vurderes i perioden at være i tilfredsstillende operativ stand.

KOMMUNIKATIONSMATERI EL

Hjemmeværnets kommunikationsmateriel er over 25 år gammel og er begrænset til
kun at overføre uklassificeret kommun ikation.

Radiostation DAlPRC 281
Radiostationen DAlPRC 281, der f indes i et antal af ca. 550 stk. anvendes mellem
distrikts- og regionsniveauet. Radioens rækkevidde er ca. 30 km og radioen kan ikke
overføre datatransm ission.
Levetidsvurdering
Radiostationen vurderes tekn isk tilfredsstillende . Radioens begrænsede rækkevidde
og manglende resistens over for elektron isk krigsførelse samt den manglende evne
til at overføre datatransmission
medfører, at radioen vurderes
operativt ikke t ilfredsstillende .
Der vurderes ikke at være noget
udviklingspotentiale.
Konklusion
Til den nuværende anvendelse
vurderes radioen operativt ikke
t ilfredsstillende. Rad iostationen
bør udfases først i perioden. Ved
erstatningsanskaffelse bør det af
hensyn til stordriftsfordele overvejes at standardisere hjemmeværnets beholdninger med det
øvrige forsvar.
Radioen vil med baggrund i
operat ive krav kunne overføres ti l
anvendelse ved lavere taktiske
niveauer.

Hj emmeværnets kommunikationsmaterie!
i funktion .
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Radiostation DAlPRC·271, DA-PRC·371, AN-PRC 77
Radiostationerne DAlPRC-271, DA-PRC-371 og AN-PRC 77 findes i et antal af ca.
6450 stk. Radiostationerne anvendes primært fra gruppe - tilogmeddistriktsniveau .
De har en rækkevidde på ca. 10 km.
Levetidsvurdering
Rad iostat ionerne vurderes tekn isk tilfredsstillende. Materiellet kan ikke anvendes til
datatransmission og er ikke resistent over for støjfyldt miljø. Ved den nuværende
anvendelse herunder kommunikation med det øvrige forsvar vurderes materiellet at
være tilfredsst illende . Ændringer i det øvrige forsvars kommunikationsmateriel kan
påvirke systemets interoperabilitet.
Der vurderes ikke at være noget udviklingspotentiale.
Konklusion
Materiellet vurderes i perioden at kunne holdes på et teknisk og operativt tilfredsstillende niveau. Restlevetiden efter år 2000 vurderes at være min. 12 år, idet dog
ændr inger i det øvrige forsvars signalmateriel kan påvirke systemets interoperabilitet.
Ved eventuelle erstatningsanskaffelser bør det af hensyn til stordriftsfordele overveje at standardisere hjemmeværnets beholdninger med det øvrige forsvar.

Felttelefon MISS
Hjemmeværnets telefonmateriel er fra 1958 og består af ca. 5000 stk. analoge felttelefoner samt et antal kabelruller og omst illingsborde.
Levetidsvurdering
Driftsomkostningerne og fejlfrekvensen er stærkt stigende. Det er ikke længere muligt at tilvejebr inge reservedele til systemet.
Udbredelsen af det dig itale telefonnet bevirker, at telefonen ikke kan anvendes i
tilknytn ing til det offentlige telefonnet. Der vurderes ikke at være noget udviklingspotentiale.
Konklusion
Telefonsystemet vurderes allerede ved periodens begyndelse såvel teknisk som operativt ikke t ilfredsstillende. Telefonsystemet bør udfases i begyndelsen af perioden .
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TRANSPORTMATERIEL

Hjemmeværnets krigsmæssige transportbehov dækkes primært gennem udskrevne
køretøjer.
I forbindelse med uddannelse og øvelse mv. råder hjemmeværnet over ca. 270 køretøjer. Herudover anvendes personellets private køretøjer i stor udstrækning . Det resterende kørselsbehov søges dækket gennem lån af forsvarets køretøjer, herunder
bl.a. et fast udlån af ca. 90 køretøjer. I spidsbelastningsperioder samt ved tjenestesteder med store afstande til nærmeste garnison lejes et antal køretøjer ved civil udlejer. Køretøjerne udskiftes jævnligt.

FARTØJER

Hjemmeværnet råder over i alt 37 fartøjer, der geografisk er fordelt på Bornholm,
Sjælland samt vest for Storebælt. Fartøjernes deplacement varierer fra 20 til 90 tons .
Hjemmeværnets fartøjer kan anvendes i danske farvande til løsning af en række
opgaver som for eksempel farvandsovervågning , søredningstjeneste, anløbskontrol,
havnespærringsforanstaltninger, tendertjeneste, mv. I fredstid indgår fartøjerne i søredningsberedskabet samt ved olieforurenings- og brandbekæmpelse i havne. Herudover anvendes fartøjerne som skole- og øvelsesfartøjer.
Marinehjemmeværnsfartøj KUTTER-klassen
KUTIER-klassen er bygget i slutningen af 1920'erne og kun tre fartøjer anvendes
fortsat. Kutter-klassen er et mindre fartøj med træskrog.

Levetidsvurdering
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende, og de årlige gennemsnitlige vedligeholdelsesomkostninger vurderes at være rimelige. Med baggrund i skibets alder og konstruktion, vurderes det ikke økonomisk rentabelt at gennemføre en renovering eller
levetidsforlængelse af fartøjet. Fartøjet er ikke bredt anvendeligt, men hjemmeværnets opgaver muliggør anvendelse til et begrænset antal opgavetyper, hvor fartøjet
lever op til de stillede krav. Fartøjet kan anvendes i rolige, indre farvande . Der vurderes ikke at være noget udviklingspotentiale.
Konklusion
Fartøjet vil i perioden være operativt mindre tilfredsstillende. Fartøjet bør udfases i
slutningen af perioden.
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Marinehjemmevæmsfartøj 20-klassen
20-klassens seks enheder er bygget i glasfiber og søsat i perioden 1978-1980.
Levetidsvurdering
De gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostninger er stærkt stigende som
følge af fartøjernes dårlige tekn iske tilstand. Der er konstateret revnedannelser i
glasfiberkontruktionen samt osmose (fiberpest) i glasfiberen. Levetidsforlængelse,
herunder renovering af skibenes skrog, vurderes ikke at være økonomisk rentabel.
Fartøjerne er ikke bredt anvendelige, men hjemmeværnets opgaver mul iggør anvendelse til opgavetyper, hvor fartøjet lever op til de stillede krav. Fartøjstypen kan anvendes i indre farvande. Der vurderes ikke at være udviklingspotentiale i fartøjerne.
Konklusion
Fartøjstypen vurderes allerede i begyndelsen af perioden teknisk ikke tilfredsstillende. Fartøjstypen udfases i begyndelsen af perioden, som led i anskaffelsen af 3. fartøjsserie (1997-2001).

Marinehjemmevæmsfartøj 70-klassen
70-klassens tre enheder er bygget og søsat i perioden 1957-1958 . Fartøjerne har
træskrog og fik medio 1980 ny maskininstallation samt nyt styrehus i aluminium.
Levetidsvurdering
De gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostn inger er rimelige. Fartøjerne
ajourføres jævnligt med ny teknologi . Fartøjerne er ikke bredt anvendelige, men
hjemmeværnets opgaver muliggør anvendelse til opgavetyper, hvor fartøjet lever op
til de stillede krav. Fartøjstypen kan anvendes i indre farvande . Der vurderes ikke at
være væsentligt udviklingspotentiale i fartøjerne.
Konklusion
Fartøjstypen vurderes mindre tilfredsstillende på grund af den begrænsede operative anvendelighed. Restlevetiden efter år 2000 vurderes at være min. 12 år.

Marinehjemmeværnsfartøj SO-klassen
Hjemmeværnet råder over 7 fartøjer af 80-klassen. Skibene er bygget og søsat i perioden 1941-1942. Fartøjerne fik i begyndelsen af 1980'erne ny maskininstallation,
nyt styrehus samt renoveret apter ingen.
Levetidsvurdering
De gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostninger er rimelige. Fartøjerne blev
levetidsforlænget i perioden 1982-1987 og er siden jævnligt ajourført med ny teknolog i. Fartøjerne er ikke bredt anvendelige, men hjemmeværnets opgaver mulig-
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gør anvendelse til opgavetyper, hvor fartøjet lever op til de stillede krav. Der vurderes ikke at være væsentligt udviklingspotentiale i fartøjerne.
Konklusion
Fartøjstypen vurderes mindre tilfredsstillende på grund af den begrænsede operative anvendelighed. Fartøjet bør udfases i slutningen af perioden.

Marinehjemmeværnsfartøj SO-klassen
Hjemmeværnet råder over 6 fartøjer af 90-klassen. Fartøjerne er bygget i stål og søsat i perioden 1973-1975.
Levetidsvurdering
Fartøjernes tekniske tilstand vurderes mindre tilfredsstillende, idet de gennemsnitlige
årlige vedligeholdelsesomkostninger er stigende, på grund af nedslidning af specielt
motoren. Motortypen fremstilles ikke længere, men der kan fortsat tilvejebringes
reservedele. Det overvejes, hvorvidt det er rentabelt at levetidsforlænge fartøjerne.
En levetidsforlængelse omfattende tekniske installationer, herunder ny eller renoveret motor, vurderes at kunne forlænge levetiden med ca. 10-15 år.
Fartøjstypen lever op til de operative krav. Der vurderes ikke at være væsentligt
udviklingspotentiale i fartøjerne.
Konklusion
Fartøjstypen vurderes allerede i begyndelsen af perioden teknisk ikke t ilfredsstillende. Fartøjerne bør enten udfases i begyndelsen af perioden eller levetidsforlænges .
Levetidsforlænges fartøjerne vurderes
restlevetiden efter år 2000 at være min.
12 år.

Marinehjemmeværnsfartøj
SOD-klassen
Hjemmeværnet råder over 15 fartøjer af
800-klassen. Skibene er bygget og søsat
i perioden 1992-1999. Fartøjerne er
konstrueret til anvendelse i hjemmeværnet.
Levetidsvurdering
De gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesomkostninger er på et rimeligt niveau. Platformen vurderes at have en
lang levetid. Fartøjet lever op til de ope-

Fartøjaf BOD-klassen
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rative krav og er bredt anvendeligt. Nye fredstidsmæssige krav i forbindelse med
brandslukning fra marinehjemmeværnets fartøjer, bevirker at fartøjerne skal udstyres med ekstra brandslukningsmateriel.
Fartøjerne vurderes at have udviklingspotentiale i forbindelse med både våben og
motor.
Konklusion
Fartøjstypen vurderes at have en restlevetid efter år 2000 på min. 12 år.
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Del III
Forsvarets og hjemmeværnets behov for
materielanskaffeiser
Indledning
I DEL III foretages på baggrund af rapportens DEL I og DEL II en analyse og vurdering
af forsvarets og hjemmeværnets behov for anskaffelser af materielsystemer og
hovedmaterielgenstande i perioden 2000-2011. Analysen og vurderingen tager
udgangspunkt i et økonomisk niveau, der videreføres med vurderet mulighed for at
anvende eventuelle forøgede rammer.
Udgangspunktet for behovet for nyt materiel er opgjort således, at nedslidt materiel, der på grund af den tekniske levetid ikke honorerer de stillede krav, og som ikke
besidder et egentligt udviklingspotentiale, foreslås udfaset og erstattet af nyt materiel, hvorved kapaciteten fastholdes, eventuelt gennem en kvalitativ forbedring .
Materiel, der grundet operativ og økonomisk levetid i realiteten burde udfases, men
som fortsat besidder et udviklingspotentiale, foreslås på grund af begrænsede økonomiske muligheder levetidsforlænget eller opdateret. Såfremt den fremtidige økonomiske ramme ikke giver mulighed for erstatningsanskaffelser, levetidsforlængelser
eller modifikationer, må værnene således i visse tilfælde fortsat operere med materiel, der ikke på alle områder er af en tilfredsstillende standard.
Det er imidlertid ikke kun de stillede opgaver beskrevet i DEL I, Kapitel 1, som
giver rammerne for fremtidige materielanskaffeiser og levetidsforlængelser mv. Den
teknolog iske udvikling på forsvarsmaterielområdet er ligeledes afgørende for eksisterende og fremtidige muligheder for at anskaffe nyt moderne materiel, som i
visse situat ioner vil medføre, at øget kvalitet og operativ anvendelighed vil have
direkte indf lydelse på kvantiteten. Det kan derfor ikke udelukkes, at nye materielsystemer, grundet det højere teknologiske stade, i et mindre antal fremover kan løse
de samme opgaver som tidligere krævede flere systemenheder. Dette vil igen medføre et mindre behov for mandskabsbetjening .
Udvalget har efterfølgende opstillet forslag til materielskitse for perioden 20002011, der indeholder behovet for materielanskaffeiser og levetidsforlængelser. Udvalget lægger ikke en fast værnsbalance til grund for sit forslag, men tilstræber i
størst muligt omfang at tage hensyn til det enkelte værns materielbehov inden for
perioden ud fra en værnsfælles helhedsbetragtning.
Skitsens indhold og især dens økonom iske konsekvenser er behæftet med nogen
usikkerhed, specielt mod slutningen af perioden.
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Kapitel 1

Hæren
INDLEDNING
På grundlag af DEL I og DEL II foretages der i dette kapitel en vurdering af hærens
behov for materielerstatning, mod ifikation af materielsystemer samt behov for nyanskaffelser.

KAMPVOGNE
Kampvognens rolle, herunder de opgaver som kampvogne løser i internationale
operationer, nødvendiggør, at hærens kampvogne til stadighed må holdes på et tidssvarende stade.
Ca. 50 LEOPARD 2 type kampvogne tilgår i overensstemmelse med Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 Den Danske Internationale Brigade med henblik på, at
disse kampvogne vil kunne indsættes internat ionalt . Kampvognen anskaffes brugt
og kræver en modifikation til LEOPARD 2A5 niveau for at gøre den tidssvarende.
Kampvognens indsættelse internationalt bør medføre, at denne modifikation prioriteres højt.
Kampvogn LEOPARD 1A5 indgår i kamp- og opklaringsenheder i hæren. Den
udgør størstedelen af hærens kampvogne. Kampvognen løser opgaver i såvel nærområdet som i internationale operationer og er p.t. indsat i Bosnien.
Kampvognen vil hen imod periodens afslutning være begrænset operativ anvendelig. Begrænsningen relaterer sig primært t il beskyttelse af personellet over for de
mest moderne ammunitionstyper. Endvidere har kanonen og den tilhørende ammunition en begrænset evne til at gennemtrænge moderne kampvogne. Trods evt.
modifikationer vil kampvognen kort tid efter periodens udløb være forældet efter ca.
40 års drift i det danske forsvar og ca. 55 års drift som kampvognstype. Erstatningsanskaffeise for LEOPARD 1A5 bør ses i sammenhæng med de større landes
udvikling og produktion af afløsere. Danmark bør henset til det internationale engagement følge denne udvikling, og der bør i den sidste del af perioden afsættes de
nødvendige midler til at kunne indlede en anskaffelse af en erstatning for LEOPARD
1A5.
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36 kampvogne M/41 indgår ved Bornholms Værn og 2. Sjællandske Kampgruppe
under østre Landkommando. Kampvognen indgår som den eneste kampvognstype
i forsvaret af Bornholm .
Levetiden udløber ved periodens begyndelse, og forlængelse er ikke mulig, da
kampvognen ikke indeholder yderligere udviklingspotentiale. Kampvognen bør derfor udfases og erstattes.

Konklusion
For fortsat at kunne råde over tidssvarende kampvogne til løsning af opgaver i såvel
nærområdet som i internationale operat ioner, vurderes det nødvendigt at gennemføre følgende materielprojekter:
• De anskaffede brugte LEOPARD 2 type kampvogne skal mod ificeres t il 2A5niveau. Modifikationen af kampvognen bør iværksættes i begyndelsen af planperioden og vurderes at beløbe sig til ca. 830 mio. kr.
• Erstatningsanskaffelse for LEOPARD 1AS bør ses i sammenhæng med de større
landes udvikling og produktion af afløsere. Danmark bør henset til det internationale engagement følge denne udvikling, og der bør i den sidste del af perioden
afsættes de nødvendige midler til at kunne indlede en anskaffelse af en erstatning
for LEOPARD 1AS. Der bør afsættes ca. 900-1000 mio. kr. til projektet.
• Alle 36 kampvogn M/41 bør udfases i midten af perioden. Erstatningsanskaffelsen behandles senere under "opklaringssystemer" .

ANDRE

PANSREDE

KØRETØJER

Pansret mandskabsvogn. M 113-typen
Den pansrede mandskabsvogn indgår i alle hærens pansrede enheder. Den anvendes primært som køretøj for infanteri, men anvendes også som føringskøretøj , sanitetskøretøj, observationsplatform samt som våbenplatform for panserværnssystem
TOW, 81 mm. morter og maskinkanon . Den pansrede mandskabsvogn indgår organisatorisk i hærens enheder, herunder bl.a. i Den Danske Internationale Brigade.
I overensstemmelse med Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 er der indledt
en modifikation af typen. Modifikationen omfatter blandt andet kraftigere motor,
forbedret mobilitet og montering af tillægspanser. Modifikationen medfører, at såvel
teknisk, økonomisk som operative levetid forlænges ud over perioden. Den igangværende modifikation forudses at omfatte ca. 540 pansrede mandskabsvogne, hvilket bevirker, at der udestår modifikation af 100-200 pansrede mandskabsvogne.
Den resterende modifikation bør gennemføres i begyndelsen af perioden.
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Føringskøretøjer
Erfaringer fra bl.a. internationale operationer viser, at føringskøretøjer, der anvendes
af og i tilknytn ing til kampenheder, bør have samme mobilitet og beskyttelse som
disses kampkøretøjer. De nuværende føringskøretøjer er for størstedelens vedkom mende upansrede og på hjul eller rummer ikke nødvendig plads og faciliteter. De er
derfor begrænset anvendelige. Der bør således anskaffes tidssvarende føringskøretøjer. Dette er især aktuelt ved Den Danske Internationale Brigade.

Sanitetskøretøjer
Ent ilskadekommen skal under behandling så hurtigt som muligt. Jo længere tid , der
går, inden vedkommende kommer under behandling, jo større risiko er der for, at en
svært tilskadekommen dør, og at en lettere tilskadekommen får varige men. Den t ilskadekomne skal ofte hentes langt fra vej og i et miljø, hvor der kan forekomme
beskydning.
Det medfører, at sanitetskøretøjer skal yde beskyttelse mod håndvåbenild og fragmenter fra granater og samtidig have høj mobil itet. Dette gælder også sanitetskøretøjer ved upansrede enheder, idet sanitetskøretøjet også her skal kunne komme
hurtigt frem til de indsatte enheder.
De nuværende sanitetskøretøjer ved de forrest indsatte enheder opfylder ikke
disse krav. Der bør derfor anskaffes tidssvarende pansrede sanitetskøretøjer.
Det er især ved Den Danske Internationale Brigade, at behovet for tidssvarende
sanitetskøretøjer er mest aktuelt.

Konklusion
For at kunne fuldføre den igangværende modifikation af pansrede mandskabsvogne og for at tilføre visse enheder i Den Danske Internationale Brigade, Danske Division og østre Landkommando førings- og sanitetskøretøjer, der bl.a. lever op til kravene om mob ilitet og beskyttelse, bør følgende projekter gennemføres:
• Yderligere modifikation af den pansrede mandskabsvogn bør iværksættes i begyndelsen af perioden. Modifikation vurderes at ville beløbe sig til ca. 230 mio. kr.
• Anskaffelse af let pansrede køretøjer til anvendelse som sanitetskøretøjer og som
føringskøretøjer. Anskaffelsen anbefales gennemført i slutningen af perioden.
Anskaffelsen til de højest prioriterede enheder i hæren vurderes at beløbe sig til
ca. 250 mio . kr.
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BJÆ RG NI NGSMATERI E L
Bjærgningsmateriel anvendes i bjærgn ingsopgaver og i forbindelse med reparationer og vedligeholdelsestjeneste. Materiellet er bredt fordelt i hæren, herunder til Den
Danske Internationale Brigade.
Bjærgningsvogn M578, der bl.a. anvendes til bjærgning af let pansrede køretøjer
og hjulkøretøjer, har en levetid, der udløber i slutningen af perioden. Det vurderes
teknisk problematisk og ikke rentabelt at forlænge dens levetid.
Intet af hærens bjærgningsmateriel har kapacitet til bjærgning af kampvogne af
LEOPARD 2 typen . Den Danske Internationale Brigade har efter indførelse af kampvogn LEOPARD 2 type derfor ikke den fornødne bjærgningskapacitet.

Konklusion
For at sikre den nødvendige bjærgningskapacitet ved hærens enheder er det nødvendigt at gennemføre følgende materielprojekter:
• Bjærgningsvogn M578 bør udfases i slutningen af perioden og erstattes af et
moderne bjærgn ingskøretøj. Erstatning af bjærgningsvogn M578 vurderes at
beløbe sig til 400-500 mio. kr.
• Der bør senest i midten af per ioden anskaffes 5 stk. bjærgningsvogne af LEOPARD 2 typen til Den Danske Internationale Brigade. Anskaffelse af brugte bjærgningsvogn af LEOPARD 2 typen vurderes at beløbe sig til ca. 150 mio. kr.

Bjærgningsvogn M578
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PANSERVÆRNsvABEN
For løsningen af pålaqte opgaver er det afgørende, at der rådes over en komb ination af våben, der kan sættes ind mod de bedst pansrede våbensysterner. Hermed
sikres opgavens løsning og egne enheders overlevelse.
I den forbindelse udgør langtrækkende panserværnsv åben et nødvendigt supplement til bl.a. egne kampvogne. Kortrækkende panserværnsvåben giver tilsvarende hærens mindste enhed, gruppen, en væsentlig ildkraft med hulladn ingsgranat
mod kampvogne og brisantgranat mod andre typer mål. I internationale operationer
er panserværnsvåben med til at afskrække parterne mod at bruge f .eks. kampvogne.

Langtrækkende panservæmsvåben. TOW
Sammen med kampvogne udgør 147 mm panserværnsraketsystem TOW hærens
primære, langtrækkende panserværnsvåben. Våbnet indgår i kampbataljoner og
brigader, herunder i Den Danske Internationale Brigade. Systemet er monteret på
såvel pansrede mandskabsvogne som hjulkøretøjer. Endvidere anvendes systemet på
panserværnshelikoptere.
De nuværende pansrede mandskabsvogne yder begrænset beskyttelse af skytten
under affyring af TOW. Erfaringer fra Norge og Canada viser, at der er mulighed for
at montere et tårn på den pansrede mandskabsvogn, som giver personellet en god
beskyttelse.
Hjulkøretøjer med TOW yder ingen beskyttelse og kan ikke modificeres.

Pansret mandskabsvogn Ml13 monteret med 147 mm panserværnsraketsystem TOW
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Fremtidige operationer, herunder internationale operationer, stiller øgede krav til
beskyttelse. Der bør derfor iværksættes en modifikation af de pansrede mandskabsvogne, og TOW monteret på hjulkøretøjer i de pansrede bataljoner bør i stedet
monteres på et pansret køretøj.

Kortrækkende panservæmsvåben, dysekanon CARLGUSTAV
Dysekanon CARL GUSTAV udgør hærens primære kortrækkende panserværnsvåben. Systemet findes i to udgaver; Mfi9 og M/85. Våbnet anvendes i Den Danske
Internationale Brigade og ved hærens øvrige enheder.
Levetiden for dysekanon. udgave Mfi9, ophører i midten af perioden, og det vurderes ikke rentabelt at forlænge levetiden.

Konklusion
• Pansrede TOW-systemer bør i midten af perioden modificeres med et tårn, så
skytten ydes den bedst mulige beskyttelse. Modifikationen vurderes at beløbe sig
til ca. 150 mio. kr. Montering af de pansrede bataljoners og brigaders upansrede
TOW-systemer i pansrede køretøjer vurderes at ville beløbe sig til yderligere 400500 mio . kr. eller ca. 150 mio. kr., såfremt dette kun gennemføres for enheder i
Den Danske Internationale Brigade.
• Dysekanon Mfi9 bør senest i slutningen af perspektivperioden erstattes af tilsvarende panserværnssystemer med minimum samme rækkevidde. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til 25-50 mio. kr.

o PKLARI NGSSYSTE M

ER

Den teknologiske og operative udvikling peger på, at betydn ingen af at kunne indhente oplysninger om modstanderen på store afstande er stigende. Udviklingen
peger endvidere på, at indhentning i vid udstrækning vil ske ved anvendelse af moderne sensorteknologi.
Endvidere giver udviklingen af informationsteknologien stadig øgede muligheder
for at overføre og behandle de indhentede data. Anvendelsen af sensorer vil reducere behovet for fysisk og risikofyldt informationsindhentning.
Sensorbaseret indhentning kan dog ikke til fulde erstatte fysisk informationsindhentning. Den må stadig foretages med opklaringsenheder, der i fremtidens operationer, herunder internationale operationer, vil skulle operere isoleret fra andre enheder. Dette kræver komb ination af meget mobile, små pansrede spejderkøretøjer med
en let bevæbning og større køretøjer med en sværere bevæbning, der kan løse
opk laringsopgaver, herunder støtte indsættelse af spejderkøretøjerne, og desuden
løse egentlige kampopgaver.
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Pansret spejdervogn
Spejderkøretøjer anvendes ved opklarings- og spejderenheder på bataljons-, brigade-, divisions- og korpsniveau. Nuværende spejderkøretøj er et lille åbent firehjulstrukket køretøj, der hverken er udrustet med våben eller pansring, idet dog Den
Danske Internationale Brigade er organiseret med pansret hjulkøretøj, M/95. Fremtidens operationer, herunder internationale operationer, stiller nye krav til spejderkøretøjer, som bør være pansrede, have høj mobilitet samt være udrustet med
moderne sensorer og bevæbning .
Spejderkøretøjer bør endvidere have en lav profil og være lydsvage for at undgå
opdagelse. Pansret hjulhulkøretøj, M/95, kaldet EAGLE, anvendes i forbindelse med
internationale operationer til eskorte-, spejder- og transportopgaver. Køretøjet muliggør, at disse opgaver kan løses optimalt; men det vurderes ikke umiddelbart at
være fremtidens spejdervogn .

Pansrede opklaringskøretøjer
Opklaringsenheder har behov for i egen organisation at have pansrede køretøjer
med betydelig ildkraft til løsning af såvelopklaringsopgaver som egentl ige kampopgaver. Pansrede opklaringskøretøjer skal herunder kunne anvendes som støtte for
indsættelse af de lettere bevæbnede spejdervogne.
Anskaffelsen skal ses i sammenhæng med udfasning af M/41 .

Elektroniske opklaringssystemer. DAISY og PLATH
Elektroniske opklaringssystemer anvendes til indhentning af informationer om enheders og kommandostationers placering, dispositioner mv. Elektroniske opklaringssystemer er medvirkende til at opbygge beslutningsgrundlag for hærens førere på divisions- og korpsniveau. Elektroniske opklaringssystemer kan ikke substitueres med
andre materielsystemer.
Såvel Danske Division som østre Landkommando skal have mulighed for at tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag med egne og tildelte indhentningsmidler. Begge enheder er organiseret med et elektronisk opklaringskompagni.
Elektronisk Opklaringskompagni/Østre Landkommando er endvidere tilmeldt som
dansk reaktionsstyrkebidrag til NATO's reaktionsstyrker.
Levetiden for det elektroniske opklaringssystem, PLATH ved østre Landkommando er udløbet ved periodens begyndelse. Der er således ikke tidssvarende materiel i
det danske reaktionsstyrkebidrag, hvilket bør anskaffes.
Det elektroniske opklaringssystem, DAISYved Danske Division vil til gengæld kunne modificeres ved tilførsel af et moderne kommunikationssystem med datatransmissionskapacitet og længere rækkevidde .

Jordovervågningsradar
Behovet for nuværende jordovervågningsradarer ophører ved anskaffelse af pansrede spejdervogne med sensorer.
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Ubemandede luftfartøjer (UAV)
Den teknologiske udvikling går i retning af, at informationsindhentning på større
afstande vil ske elektronisk og i mindre grad ved fysisk indhentning . Dette understøtter ønsket om at forøge beskyttelsen af personellet og dermed minimere risikoen for tab .
I overensstemmelse med Aftale om forsvarets ordn ing 1995-1999 anskaffes der
UAV til hæren. Disse UAV vil være under indfasning i begyndelsen af perioden . Den
fulde udnyttelse af UAV-systemernes muligheder betinger imidlertid anskaffelse af
yderligere sensorer. Sådanne sensorer bør bl.a. kunne detektere ABC-forurening. Tilsvarende bør der anskaffes elektroniske sensorer til indhentning af oplysninger om
modstanderen, herunder placering af bl.a. kommandostationer.

Konklusion
Den teknologiske og operative udvikling vurderes at medføre, at der i fremtidens
operationer, herunder især ved internationale operationer, vil blive stillet store krav
til opbygning af et detaljeret dispositionsgrundlag, både for de politiske beslutningstagere og for de militære chefer; bl.a herved begrænses egne tab. Dette bevirker:
• Der bør i første del af perioden anskaffes pansrede spejdervogne med langtrækkende, moderne sensorer og med bevæbning (eksempelvis panserværnsmissil).
Anskaffelsen omfatter ca. 225 køretøjer, der vil muliggøre udfasning af alle 30 stk.
jordovervågningsradarer og udfasning eller anden anvendelse af ca. 20 stk. pansrede mandskabsvogne M 113 og 250 lette personvogne (spejdervogne). Anskaffelse af pansrede spejdervogne vurderes at beløbe sig til ca. 1.130 mio. kr.
• Der bør i midten af perioden anskaffes 36 stk. pansrede opklaringskøretøjer. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til ca. 700 mio. kr. Anskaffelsen muliggør udfasning af 36 kampvogne M/41.
• Senest i midten af perioden bør det elektroniske opklaringssystem DAISY modificeres. Systemet bør endvidere anskaffes til Elektronisk Opklaringskompagni under
østre Landkommando . Modifikationen og anskaffelse af DAISY vurderes at beløbe sig til ca. 60 mio. kr.
• Der bør senest i slutningen af perioden anskaffes ABC- og elektroniske sensorer
til UAV. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig t il ca. 60 mio . kr.

ARTILLERI

Erfaringer fra internationale operat ioner har vist, at der bør rådes over en udbygget
kapacitet til at kunne erkende de impl icerede parters anvendelse af artilleri. I overensstemmelse med Aftale om forsvarets ordn ing 1995-1999 påregnes der i 1997
indledt anskaffelse af artilleripej leradarer til hæren.
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Endvidere har erfaringerne vist, at der skal rådes over langtrækkende artilleri, der
kan sætte de impliceredes skydende artilleri ud af kraft og dermed afskrække parterne fra at anvende artilleri . Endelig skal eget artilleri yde personellet god beskyttelse.
Fremtidens operationer, som bl.a. karakteriseres ved bekæmpelse af en modstander i dybden og ved operationer med hurtige og dybtgående bevægelser, vil kræve
langtrækkende artilleri, der samtidig yder personellet beskyttelse. Golfkr igen leverede et første bevis herpå.

Raketkastersystemet, MLRS
MLRS er et højteknologisk selvkørende jord -til -jord f lerskudsraketkastersystem, der
er karakteriseret ved en høj grad af autonomi, stor mobilitet, lille besætning og stor
ildkraft.
Nuværende raketkastere, MLRS (8 stk. ved Danske Division og 4 stk. ved østre
Landkommando) giver specielt for østre Landkommandos vedkommende en
begrænset kapacitet og fleksibilitet t il gennemførelse af dybdekampen .
østre Landkommandos raketkastere er desuden forudset til at blive tildelt det fælles dansk-tyske korps LANDJUT og Den Danske Internationale Brigade. Danske Division og østre Landkommando bør derfor råde over et antal raketkastere, der giver
den fornødne kapacitet og fleksibilitet. Enheder med hver ni pjecer giver mulighed
for fleksibilitet i anvendelsen og for en effektiv og kontinuerlig indsættelse. Anskaffelse af raketkastere vil reducere behovet for genanskaffelse af forældet konvent ionelt artilleri og medføre reduktioner i freds- og krigsstyrken.

155 mm selvkørende haubits
De selvkørende haubits, i alt 72 pjecer, indgår i brigaderne, herunder med 18 stk. i
Den Danske Internationale Brigade. Den selvkørende haubits vurderes at have en
levetid til periodens udløb.
Den vurderes dog kun mindre egnet i internationale operationer, på grund af dens
begrænsede rækkevidde og pansring, der ikke lever op til de øgede krav til beskyttelse af personellet. Selvkørende haubits ved Den Danske Internationale Brigade bør
derfor erstattes af en moderne pjece.

155 mm trukken haubits
Den tru kne 155 mm haubits, i alt 90 stk., anvendes som puljeart illeri ved division og
korps og som nærstøtteartilleri i Jyske Kampgruppe . Disse pjecer vurderes ikke at
leve op til kravene om beskyttelse af personellet, og om mobilitet, fleksibilitet og
rækkevidde.
Pjecernes levetid i nuværende organisation vurderes derfor at udløbe i slutningen
af perioden. Den trukne pjece har ikke noget udviklingspotentiale. Pjecerne vil imidlertid fortsat kunne anvendes ved kampgrupper og i det regionale forsvar.
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755 mm selvkørende haubits

Pjecernes begrænsede operat ive anvendelighed bør medføre, at de udfases af
Danske Division og østre Landkommando. Erstatning for de nuværende 72 pjecer
ved Danske Division og østre Landkommando kan ske med et mindre antal, når
anskaffelsen ses i sammenhæng med tilgang af yderligere 6 raketkastere. Erstatning
for de nuværende 72 pjecer vurderes derfor at kunne ske ved 36 moderne selvkørende pjecer.
Anskaffelsen af 36 moderne pjecer til Danske Division og østre Landkommando
vil give mulighed for at forstærke Den Danske Internationale Brigade ved indsættelse internationalt med op til 18 moderne selvkørende pjecer samtidig med, at der
opretholdes en uddannelseskapacitet hjemme. Anskaffelsen af moderne selvkørende pjecer til Den Danske Internationale Brigade kan dermed udskydes til efter perioden .

105 mm haubits
105 mm haubits anvendes kun i det regionale forsvar. 105 mm haubits udgør det
eneste artilleri i de lavere prioriterede enheder.
Pjecen lever generelt ikke op til kravene til beskyttelse, fleksibilitet og rækkevidde.
105 mm haubits har intet udviklingspotentiale. Den bør erstattes af 155 mm trukken haubits i takt med, at denne udfases ved Danske Division og østre tandkornmando.

Konklusion
Fremtidens operationer stiller krav om artilleri med lang rækkevidde, stor mobilitet,
artilleri der hurtigt kan indsættes, og som yder personellet den nødvendige beskyttelse. Dette bør medføre gennemførelse af følgende materielprojekter:
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• Der bør i slutn ingen af perioden anskaffes yderligere 6 stk. raketkastere med henblik på, at der ved Danske Division og østre Landkommando etableres enheder
med 9 pjecer. Anskaffelsen skønnes at beløbe sig til ca. 250 mio. kr.
• Der bør i slutningen af perioden anskaffes 36 moderne selvkørende pjecer til
erstatning for 155 mm trukken haubits. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig t il ca.
1.250-1.300 mio. kr. Sammen med anskaffelsen af raketkastere vil anskaffelsen af
36 moderne pjecer medføre, at 72 stk. 155 mm trukken haubits kan overføres til
enheder i det regionale forsvar som erstatning for 105 mm haubits, der udfases.
Anskaffelsen vil være personel- og dermed driftsbesparende.

MORTERER
Morterer indgår i hærens bataljoner, kompagnier og delinger af kamptropperne.
Mortererne udgør det decentrale ildstøttemiddel ved kamptropperne, hvor der
indgår såvel 120 mm, 81 mm som 60 mm morterer. 120 og 81 mm morterernes
levetid udløber på grund af teknisk forældelse og manglende operat iv anvendelighed i begyndelsen af perioden.
Et fremtidigt system bør være 120 mm morterer, da denne type har den fornødne virkning, rækkevidde og udviklingspotentiale på ammunitionsområdet.
Flerrørsmorterers højere skudkadence medfører, at morterer på kompagniniveau
vil kunne undværes. Flerrørsmorterer vil derfor være personel- og dermed driftsbesparende i forhold til traditionelle morterer.

Konklusion
Opretholdelse af en ildstøttekapacitet på de lavere taktiske niveauer medfører behov
for følgende anskaffelse:
• Nuværende morteres tekniske og operative levetids ophør medfører, at der senest
i midten af perioden bør anskaffes et nyt mortersystem baseret på 120 mm morterer. Anskaffelse af morterer til Den Danske Internationale Brigade og til Danske
Division vurderes at beløbe sig t il ca. 340 mio. kr. Anskaffelsen vil medføre en
udfasning af et stort antal 120 mm morterer og 81 mm morterer og samtidig
være personelbesparende, især såfremt der anskaffes et flerrørsmortersystem.

LUFTVÆRN
Hærens luftvæmssystem
Hærens luftværnssystem (STINGER) udgør hærens organisatoriske luftforsvarskapacitet. Systemet indgår blandt andet ved Den Danske Internationale Brigade. Da sy-
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stemet indeholder meget avanceret elektronik og EDB, kan det forudses, at dele skal
t ilpasses og udskiftes. Større ændringer og tilpasninger af software skal foretages,
og radarmateriellet skal modificeres. Med henblik på at opretholde den nødvendige
operat ive kapacitet bør systemet opdateres i midten af perioden.

Konklusion
For fortsat at være i stand til i perioden at beskytte egne enheder mod fly, vurderes
der behov for at hærens luftværnssystem gennemgår en opdatering i midten af perioden. Opdateringen vurderes at beløbe sig til 25-75 mio. kr.

HELIKOPTERE

Udviklingen i det operat ive miljø og hærens opgaver, herunder især deltagelse i internationale operationer, samt de forøgede krav til mobilitet og fleksibilitet har medført et øget behov for anvendelse af helikoptere i hæren.

Transporthelikoptere
Hæren har et behov for med helikoptere at kunne gennemføre evakuation af sårede, transport af personel og materiel, radiorelæ samt løsning af førings-, forb indelses- og observationsopgaver, herunder ledelse af ild fra fly og artilleri. Behovet gælder såvel felthæren som enheder udsendt i internationale operationer.
Ovennævnte opgaver kan løses af transporthel ikoptere , der samlet bør have en
kapacitet til at transportere et infanterikompagni uden køretøjer og tunge våben. De
pågældende helikoptere vil endvidere kunne transportere tunge re materiel i "slynge" under helikopteren. Alt efter helikopterens størrelse vurderes der at være behov
for anskaffelse af 4- 10 transporthelikoptere.

Observationshelikopter, H-500
Hærens observationshelikopter, H-500, indgår i hærens krigsorganisation ved Danske Division og østre Landkommando, hvor de primært anvendes som observationsplatform og til rekognoscering. I fredstid anvendes helikopteren desuden t il
støtte for den civile del af samfundet, herunder til støtte for politiet. Helikopterens
manglende bevæbning og beskyttelse gør den uegnet til andet end observationshelikopter.
Mangel på reservedele og det begrænsede udviklingspotentiale bevirker, at observationshelikopterens levetid ikke forlænges. Helikopteren vurderes kun vanskeligt
at kunne holdes i drift ud over år 2005. Der bør gennemføres en erstatningsanskaffelse for nuværende 13 observationshelikoptere .
Fremtidens operationer, herunder internationale operat ioner, bevirker, at der er
opstået et behov for i højere grad at kunne sikre helikopterne mod såvel en trussel
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fra jorden som andre helikoptere samt at kunne indsætte helikoptere med bevæbning til støtte for enheder på jorden i f.eks. internationale operationer. Nuværende
observationshelikoptere har ikke denne kapacitet. Erstatningen for observationshelikoptere bør derfor t ilstræbes udrustet med våbensystemer, primært t il selvforsvar.
Denne type helikoptere betegnes spejderhelikoptere og bør være af samme type
som bevæbnede helikoptere .

Observationshelikopter, H-SOO

Bevæbnede helikoptere
Bevæbnede helikoptere kan indsættes hurtigt og fleksibelt samt over store afstande.
Bevæbnede helikoptere indsættes til støtte for enheder på jorden, andre helikoptere eller selvstændigt. I internationale operat ioner kan bevæbnede helikoptere anvendes til opgaver som pga. ødelagt infrastruktur, enheders store ansvarsområder og
hensynet til personeilets sikkerhed ellers slet ikke eller kun vanskeligt kan løses med
andre midler. Bevæbnede helikoptere kan bruges som ildstøttemiddel, der hurtigt
kan indsættes, og helikopterens våben kan i forhold t il de fleste andre ildstøttemidler indsættes med minimum af "collateral damage" , dvs. uden at civile kommer t il
skade. Endelig har den blotte tilstedeværelse af bevæbnede helikoptere en stor
afskrækkende virkning, og rådighed over bevæbnede helikoptere vil derfor ofte kunne lede til, at egne enheders løsning af pålagte opgaver lettes.
Indsættelse af helikoptere i internationale operat ioner vil som regel skulle ske parvis, hvis der er risiko for beskydning. To helikoptere kan give hinanden støtte, herunder kan en helikopter støtte, når den anden helikopter står på jorden og f .eks.
samler sårede op .
Panserværnshelikopterkompagniet råder i dag kun over panserværnshelikoptere.
Helikopteren er effektiv i bekæmpelsen af kampvogne og andre pansrede køretøjer,
men har ingen våben til bekæmpelse af andre typer mål.
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En evt. modifikation af panserværnshelikoptere til bevæbnede helikoptere inden
år 2000, vil give panserværnshelikopterkompagniet en helikopter, der vil kunne bekæmpe en række af de mål, som panserværnshelikopteren ikke har kapacitet til. Forsvaret overvejer derfor for tiden gennemførelse af en sådant modifikationsprojekt,
hvor op til 6 panserværnshelikoptere modificeres til bevæbnede helikoptere . Panserværnshelikopterkompagniet vil herefter råde over bevæbnede helikoptere, der vil
kunne indsættes i internationale operat ioner, evt. sammen med panserværnshelikoptere. Herved rådes derover våbensystemer, der kan indsættes mod et bredt spektrum af potentielt fjendtlige våbensystemer.
Modifikationen vil gøre det muligt kontinuerl igt at sende 4 helikoptere - bevæbnede og evt. panserværnshelikoptere - ud i internationale operationer.
Anskaffelse af yderligere kapacitet på området senere i perioden vil kunne opnås
gennem anskaffelse af kamphelikoptere. Kamphelikoptere er et integreret våbensystem med stor ildkraft og overlevelsesevne. Kamphelikoptere vil kunne kæmpe selvstændigt under næsten alle forhold. En kamphelikopter er bevæbnet med flere forskellige våbensystemer, f.eks. luft-til-luft missiler, panserværnsmissiler, maskinkanoner og raketkastere. Den er normalt udstyret med aktive og passive forsvarssystemer,
herunder pansring og C-beskyttelsesudstyr. Endelig besidder kamphelikopteren fuld
mørke- og altvejrskampkapacitet. Mod anskaffelse af kamphelikoptere taler dog en
høj anskaffelsespris og høje bygnings-, uddannelses- og driftsmæssige omkostninger.

Konklusion
Den øgede betydning af anvendelse af helikoptere, herunder især under internationale operationer bør medføre at følgende materielprojekter gennemføres:
• Der bør i begyndelsen af perioden anskaffes 4-10 transporthel ikoptere med henblik på anvendelse bl.a. i internationale operationer. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til ca. 650-1 .000 mio . kr. alt efter hvilken type helikopter, der anskaffes.
• Observationshelikopter, H-500, bør udfases senest år 2005. Der bør anskaffes et
antal erstatningshelikoptere. Fastlæggelse af antal og konfiguration vil først kunne ske efter en nærmere analyse, der inkluderer anskaffelsen af transporthelikoptere til hæren. På det foreliggende grundlag vurderes der at skulle afsættes ca.
200 mio . kr. til anskaffelsen.
• Der kan overvejes at anskaffe 6-8 kamphelikoptere i midten af perioden med henblik på anvendelse bl.a. i internationale operationer. Kamphelikopterne vil kunne
erstatte dele af panserværnshelikopterkompagniet og dermed vil overflødiggøre
anskaffelsen af erstatning for observationshelikopter, H-500. Anskaffelsen vurderes på den baggrund at beløbe sig til 1200-1500 mio . kr.
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Bromateriel
Hærens bromateriel indgår i ingeniørkompagnier og ingeniørbataljoner. Bromateriellet skal give hærens enheder den fornødne mobil itet i forbindelse med passage af
vandhindringer. Dele af bromateriellet indgår i Den Danske Internationale Brigade.
Med undtagelse af panserbroen udlægges hærens broer manuelt.
Panserbroer er baseret på en LEOPARD 1 undervogn . Det er muligt at anvende
broen til overkørsler med kampvogn af LEOPARD 2 typen, idet dog broens levetid
derved begrænses. Dette vurderes acceptabelt og medfører, at der ikke bør prioriteres anskaffelse af LEOPARD 2 type broer.
Levetiden for feltbro M/62 udløber ved periodens begyndelse. Broen indgår i Danske Division. Med henblik på opretholdelse af den nødvendige mobilitet og fleksibilitet bør Divisionens evne til at passere vandhindringer af indtil 60 m bredde som
minimum bibeholdes og udbygges til at omfatte to overgange af denne længde .
Broen vil kunne benyttes af Den Danske Internationale Brigade.
Feltbro M/71 vurderes tekn isk og operativ tilfredsstillende t il midten af pIanperioden, idet feltbroen dog kun tillader et begrænset antal overkørsler med LEOPARD
2. Feltbroen er en forudsætning for at hærens enheder kan passere hindringer på op
til 30 meter. Feltbroen kan evt. mod ificeres og udbygges.
Der eksisterer ingen alternativer til nævnte bromateriel, hvorfor en erstatning af
feltbro M/62 og en erstatning eller modifikation af M/71 bør gennemføres.
DIP 28 bør på grund af den mindre tilfredsstillende operative anvendelse erstattes. Feltbro M/71-materiel, der evt. udfases, kan erstatte DIP 28-materiel.

Pansret ingeniørkøretøj
Hæren råder ikke over ingeniørmaskiner, der under beskydning kan rydde hindringer, etablere overgange og forberede broslagning. Med det nuværende materiel
løses opgaven af ubeskyttet personel.
Med henblik på at give ingen iørpersonellet beskyttelse bør der anskaffes pansrede ingeniørkøretøjer. Da det primært er ingeniørenhederne i brigaderne, herunder
Den Danske Internationale Brigade, der anvendes i ingeniøropgaver, hvor risikoen for
beskydning er stor, kan anskaffelsen begrænses til kun at omfatte brigadernes
ingen iørenheder. For at opnå en vis form for fleksibilitet bør hver enhed organiseres
med minimum to stk. pansrede ingeniørkøretøjer. Af logistiske årsager bør det pansrede ingeniørkøretøj være baseret på den samme undervogn som brigadernes
kampvogne .
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Transportabel kollektiv ABC-beskyttelse
Den Danske Internationale Brigade og de øvrige reaktionsstyrkeenheder eller dele
heraf vil kunne blive indsat i områder, hvor der kan opstå trussel om anvendelse af
B og C-våben. Der vil også kunne ske kemiske udslip i forb indelse med internationale operat ioner.
Hærens nuværende beholdning af C-beskytte lsesmidler består udelukkende af
individuel beskyttelse. Denne beskyttelse er utilstrækkelig og nedsætter personellets effektivitet. Personel har af hensyn til vitale legemsfunktioner behov for i perioder at kunne aflægge den individuelle beskyttelse. Det er derfor nødvendigt, at der
rådes over kollekt iv beskyttelse i form af telte eller containere, der sikrer et gasfrit
område.
Behovet vurderes at være kont inuerlig kollektiv beskyttelse til ca. 40 mand for en
brigades enheder, ca. 20 mand ved brigaders kommandostationer samt ca. 40 mand
ved divisionens og korpsets kommandostationer, forbindepladser og felthospitaler.

ABC-spore- og identifikationskøretøj
Udsendelse af enheder i internationale operationer vil kunne ske til områder, hvor
der kunne opstå en ABC-trussel. Endvidere vil der inden for en kortere årrække kunne leveres B- og C-våben over store afstande. Dette medfører, at der skal kunne gennemføres en hurtig, dvs. automatiseret identifikation, af biologiske og kemiske
kampstoffer. Den Danske Internationale Brigade kan ikke forventes at få adgang til
permanente laboratorier uden for Danmark, hvorfor den planlagte laboratorieordning i Danmark bør suppleres med mob ile spore- og ident ifikationsudstyr på briqadeniveau.
Hver brigade bør organiseres med to let pansrede køretøjer med indbygget B- og
C-detektions og ident ifikationsudstyr. Køretøjerne vil endvidere kunne anvendes i
det civile beredskab.
Køretøjerne bør af logistiske årsager være af en type, der allerede indgår i hæren.

Minerydningsmateriel mv.
M inerydning er karakteriseret ved, at der ikke f indes et enkelt minerydningssystem,
der er tilfredsstillende under alle forhold . Alle systemer har en begrænset anvendelse og de skal derfor supplere hinanden. Minevåbnets pris og udbredelse medfører, at hærens minerydningsmateriel skal være varieret og af en størrelse, der muliggør en bred fordeling. En sådan alsidighed kræver anskaffelse af yderligere minerydningsmateriel.
Beholdningen af minerydningsmateriel indeholder ikke signalduplikatorer. Signalduplikatorer udsender en magnetisk impuls svarende til et pansret køretøj, hvilket får
miner med magnetisk tændmekanisme til at detonere, inden eget køretøj passerer
minen. Anskaffelse af signalduplikatorer vurderes væsentlig til imødegåelse af moderne miner.
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Alt efter resultaterne af den igangværende udvikling af nye typer minerydningsmateriel vil der senere i perioden kunne opstå behov for løbende at anskaffe sådant
mater iel, som minimum til Den Danske Internationale Brigade.

Konklusion
Behov for tidssvarende ingeniørmateriel medfører, at følgende materielprojekter bør
gennemføres:
• Der bør senest midt i perioden anskaffes to moderne broer med ca. 60 m spændvidde til erstatning for feltbro M/62 . Anskaffelse vurderes at beløbe sig til ca. 200
mio. kr.
• Feltbro M171 bør udfases i slutningen af perioden og erstattes af moderne feltbroer. Anskaffelse vurderes at beløbe sig til ca. 500 mio. kr. Alternativt vil nuværende feltbroer M171 kunne modificeres og udbygges, så broerne lever op til
krav om forøget bæreevne, øget udlægningshastighed og mindre mandskab.
• Der bør anskaffes to stk. pansret ingeniørkøretøj af LEOPARD 2 typen i Den Danske Internationale Brigade og 6 stk. pansret ingeniørkøretøj af LEOPARD 1 typen
i Danske Division. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til 100-200 mio. kr. Beløbet
afhænger af, om der kan anskaffes brugt materiel.
• Der bør i slutningen af perioden anskaffes transportabel kollektiv B- og C-beskyttelsesanlæg til hærens felthosp italer. hovedforbindepladser samt kommandostationer ved brigader, Danske Division og østre Landkommando. Anskaffelse af
transportabel kollektiv ABC-beskyttelse i form af containere med føringskøretøjer
vurderes at beløbe sig til ca. 30 mio . kr.
• Der bør anskaffes i alt otte stk. ABC-spore- og identifikationskøretøjer. Anskaffelse vurderes at beløbe sig til 25-50 mio. kr. Anskaffelsen bør finde sted midt i perioden .
• Der bør først i perioden anskaffes yderligere minerydningsmateriel, herunder signalduplikatorer. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til ca. 50 mio. kr.
Alt efter resultaterne af den igangværende udvikling af nye typer minesøgningsmateriel vil der senere i perioden kunne opstå behov for løbende at anskaffe materiel,
som minimum til Den Danske Internationale Brigade.

PANSERMINER

OG

OMRAoEVABEN

Panserminer udgør et væsentligt element i hærens operationer. Anvendelse af panserminer gør det muligt at blokere en modstanders fremrykn ing eller få denne til at
bevæge sig hen, hvor man ønsker det. Anvendelse af panserminer er derfor med til
at skabe forudsætn ingerne for indsættelse af hærens enheder. Panserminer kan
endvidere anvendes til beskyttelse af hærens enheder mod overraskende angreb.
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Fremtidens operationer med hurtige og dybe bevægelser har bevirket, at hærens
panserminer skal kunne udlægges hurtigt og i nær kontakt med en modstander.
Den danske regerings beslutning om ikke at anvende personelminer har medført
et øget behov for moderne panserminer.
Den nuværende beholdning af panserminer M/88, der kan udlægges maskinelt,
udgør kun en meget lille del af forsvarets panserminebeholdn ing . Minen har en
utidssvarende tændmekan isme, der i visse tilfælde medfører utilsigtet detonation
ved søgning med minesøger. Minen skal derfor modificeres eller erstattes. Øvrige
panserminer udgøres af den utidssvarende pansermine M/56, hvor levetiden teknisk
og operativt udløber senest i begyndelsen af perioden . Der er derfor et behov for
erstatningsanskaffelse eller modifikation af hele hærens beholdning af panserminer.
Våben, der på afstand kan detektere og nedkæmpe mål, kaldes områdevåben .
Områdevåben mod pansrede køretøjer vurderes operative i begyndelsen af perioden
og vil udgøre et væsentligt supplement til panserminer. Denne type områdevåben vil
være udstyret med en sensor, der kan monitere et større område samt forventes at
kunne skelne pansrede køretøjer fra andre køretøjer og genkende egne og civile
køretøjer. Våbnene opstilles, og sensoren slås til. Når et pansret køretøj bevæger sig
ind mod områdevåbnet, vil våbnet, såfremt prof ilen på det pansrede køretøj passer,
opsøge det pansrede køretøj og uskadeliggøre det.
Karakteren af fremtidens operationer, anskaffelse af områdevåben og tidssvarende panserminers større virkningsområde bevirker, at hærens beholdning af ca.
300.000 utidssvarende panserminer kan udfases og erstattes af et væsentlig mindre
antal tidssvarende panserminer og områdevåben .
Forbudet mod personelminer har medført øget behov for bl.a.områdevåben til
beskyttelse af egne enheder mod angreb fra infanteri . Denne type områdevåben skal
kunne kontrolleres, så at civile ikke kommer til skade.

Konklusion
Nuværende panserminers tekniske tilstand og beslutningen om at afstå fra at anvende personelminer har medført, at der senest i slutningen af perioden bør gennemføres en indledende anskaffelse af tidssvarende panserminer samt kontrollerbare områdevåben . Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til ca. 250 mio . kr.

:·;'~O M M A N D O--' ,' KON'TROL-, KOMMUNIKATIONS~

.

. OG

INFORMATIONSSYSTEMER

Den teknologiske udvikling inden for kommando-, kontrol-, kommunikations- , og
informationssystemer drives hurtigt frem af den civile udvikling på området. Denne
udvikling vil åbne en række nye muligheder for mere effektivt at udnytte de rådige
ressourcer.
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Områdesignalsystemer
Områdesignalsystemer anvendes til kommunikation mellem hærens kommandostationer til og med brigadenivauet, herunder i Den Danske Internationale Brigade.
Levetiden for det tyske områdesignalsystem AUTOK0 1 udløber ved periodens begyndelse. Systemet indgår i såvel en tysk som en dansk telegrafbataljon til betjening
af Korps LANDJUT. Systemet indeholder intet udviklingspotentiale og bør snarest udfases og erstattes af et moderne områdesignalsystem.
Levetiden for DEOS 2 er betinget af, at der anskaffes digital kobling til andre systemer og at datatransmissionskapaciteten øges. På baggrund af DEOS udviklingsmuligheder og det økonomiske omfang af en genanskaffelse vurderes det rentabelt
at forlænge levetiden for eksisterende DEOS gennem modifikation af systemet.
Selv med denne modifikation af DEOS gør krav om mobile operationer og sikker
kommunikation - især under internationale operationer i kuperet terræn - DEOS
mindre velegnet som områdesignalsystem på divisionsniveau og derunder i nuværende konfiguration. Når dette sammenholdes med, at udviklingen inden for
computer- og informat ionsteknologi medfører mulighed for større mængder kommun ikation og data mellem stadig flere, vurderes der på divisionsniveau og derunder at være behov for, at DEOS bliver væsentligt udbygget eller erstattet med et
moderne kommunikationssystem med mobiltelefonteknologi kombineret med anvendelse af satellitkommunikation.
DEOS vurderes - under forudsætning af, at ovennævnte modifikation med digitale koblinger og øget datatransmissionskapacitet gennemføres - operativt tilfredsstillende. Hvis DEOS erstattes af et moderne kommunikationssystem, vil systemet
kunne tilbydes som erstatning for AUTOKO.

Satellitkommunikationssystemer
Hærens satellitkommunikationsudstyr indeholder primært civilt baserede systemer
INMARSAT og VSAF Det eksisterende materiel anvendes primært ved enheder
udsendt i internationale opgaver.
De regionale og internationale opgaver vurderes i fremtiden at medføre et forøget
behov for satellitkommunikation . INMARSAT vurderes at kunne dække behovet ved
udsendte enkeltpersoner og mindre enheder. Ved enheder med et stort kommun ikationsbehov bør der i stedet anvendes VSAT, idet afhængigheden af civile udbydere dog bevirker, at behov for kommunikation ikke alene kan baseres på civilt satellitkommunikationsudstyr.
Taktiske radiosystemer
HF-radiostationer vil ofte være det primære signalmiddel i operationer over lange
afstande mellem korps, division og brigader, enheder der opererer selvstændigt,
samt logistiske enheder, der skal støtte Den Danske Internationale Brigade og de
1

Automatische Korps Stamnetz

2

Dansk EUROCOM Områ de Signalsystem

3

INMARSAT: International Ma rit ime Satell ite; VSAT: Very Small Ape rt ure Term inal
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øvrige danske styrker. Indsættelse i internationale operationer, de generelle krav til
mobilitet og fleksibilitet samt LANDJUTs - og dermed Danske Divisions - muligheder
for indsættelse har medført et behov for moderne HF-materiel.
En effektiv føring af logistiske enheder, herunder især i forbindelse med internationale operationer, medfører, at der endvidere bør anskaffes et n Asset Trackingn
system. Systemet er et automatiseret system til overvågning af forsyningstransporter.
Længere nede i hærens organisation udgør taktiske VHF-radiosystemer det primære kommunikationsm iddel mellem enhederne . Den Danske Internationale Brigade og øvrige reaktionsstyrkebidrag er udrustet med samme taktiske radiosystemer,
som de øvrige enheder i hæren. VHF-radiosystemer er af afgørende betydning for
føringen af enheder og våbensystemer.
Hærens mobile operat ioner stiller øgede krav til kommunikationen, herunder rækkevidde, transmissionssikkerhed og datatransmission. Den teknologiske mulighed
for forøget informationsindhentning stiller tillige krav til forbedret kommunikation
med henblik på effektiv udnyttelse af de indhentede oplysninger. Dette stiller stadig
øgede krav om kapacitet til overførsel af data.
VHF-materiel er anskaffet med henblik på anvendelse inden for nærområdet og
dermed i relativt fladt terræn. Indsættelse i internationale operationer med meget
store afstande mellem de indsatte enheder og kuperet og bjergrigt terræn stiller
særligt store krav til kommunikation . VHF materieIlets begrænsede anvendelsesmuligheder i bjergrigt terræn er en følge af radiobølgernes fysiske udbredelsesmåde.
Moderne VHF-radiosystemer kan i nogen udstrækning opveje denne ulempe, ved at
forbindelse mellem to VHF-stationer kan knyttes gennem et ornrådesiqnalsystern,
Anvendelse af VHF materiel i bjergrigt terræn skal normalt suppleres med anvendelse af HF- og satellitkommunikationsmateriel.
Den tekniske og operative levetid for det nuværende ældste VHF-materiel (AN
VRC -12 serien) udløber ved periodens begyndelse, mens det resterende VHF-materiel (2061-serien) kun vurderes operativt anvendeligt ved hærens lavere prioriterede
enheder.

Skyde- og ildledelsessystem for feltartilleriet
Automatiseret, digitalt skyde- og ildledelsessystem for feltartilleriet er nødvendigt for
hurtigt at kunne håndtere det stigende antal data om mål mv. Skyde- og ildledelsessystemet indgår ved alle feltartilleriets enheder.
Den nuværende kommunikation i skyde- og ildledelsessystemet sker via modems
og VHF-radioer, der ikke er egnede t il datatransmission. Levetiden for kommunikationsdelen kan ikke forlænges.
Skyde- og ildledelsessystemet bør derfor tilføres et moderne kommunikationssystem med datatransmissionskapacitet for at kunne leve op til de fremtidige operative krav t il systemet.
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Kommunikation til hærens luftværn
Den nuværende kommun ikation i hærens luftforsvarssystem sker via et analogt
system med begrænset kapacitet på datatransmissionsområdet. Kommun ikationsdelen kan ikke levetidsforlænges.
Hærens luftforsvarssystem bør tilføres mulighed for ekstern kommunikation t il
andre kontrol- og varslingssystemer med henblik på interoperabilitet til øvrige værn
og NATO-enheder.
Anskaffelsen skal ses i sammenhæng med det generelle behov for nyt kommunikationssystem med datatransmissionskapacitet.

Kommcmdo-, kontrol- og informationssystemer
De beskrevne anskaffelser af kommu nikationsudstyr vil sammen med indførelse af
DACCIS1. bevirke, at hærens enheder informati"onsmæssigt bindes sammen. Dette
muliggør, at informationer, der indhentes af en enhed, vil kunne udnyttes bredt af
hærens enheder. F.eks. vil informationer indhentet af en UAV elektronisk kunne
overføres digitalt til f.eks. en artillerienhed, som vil kunne indlede beskydning umiddelbart på baggrund af de overførte data, eller til en enhed indsat i en international
operat ion, der f .eks. vil kunne anvende informati onerne i forhandlinger med parterne .
Denne udnyttelse kræver imidlertid, at hærens enkelte enheder og materielsystemer kan udveksle informationerne via hærens kommun ikationssystemer, og at informationerne kan bearbejdes i DACCIS. Dette medfører, at disse projekter skal indeholde et stort element af informat ionsteknologi.
Det udtryk, der anvendes i USA og i NATO-sammenhæng for denne informationsmæssige sammenbind ing af enheder og materielsystemer, er "Digitized 8attlefieid" .

Konklusion
Den teknologiske udvikling inden for kommando-, kontrol-, kommunikations- , og
informationssystemer drives hurtigt frem af den civile udvikling på området. Denne
udvikling åbner en række nye muligheder for mere effektivt udnyttelse af de rådige
ressourcer.
Nuværende DEOS-system bør senest i midten af perioden modificeres med digitale koblinger og øget datatransmissionskapacitet.
AUTOKO bør snarest og i samarbejde med Tyskland udfases og foreslås erstattet
af DEOS.
DEOS ved Danske Division og østre Landkommando bør enten udbygges eller
erstattes med et moderne områdesignalsystem, evt. med mobiltelefonteknologi
kombineret med anvendelse af satellitkommunikation . Valg af løsning vil afhænge

1

Danish Ar my Command-, Control - and Informat ion System
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af, hvorvidt DEOS accepteres som nyt områdesignalsystem til LANDJUT af de bidragydende lande.
Til kommunikation på lange afstande, herunder i forbindelse med internationale
operationer, bør der anskaffes HF-kommunikationsudstyr, satellitkommunikation, og
et "Asset Tracking" system.
Der bør i begyndelse af perioden anskaffes moderne kommunikationsmateriel til
erstatning for det ældste VHF-materiel (AN VRC 12-serien). Erstatning for det øvrige
VHF-materiel (2061-serien) ved de højere prioriterede enheder bør gennemføres
senest ved periodens afslutning . De anskaffede radiostationer skal kunne imødekomme fremtidens behov for dataoverførsel mv. De anskaffede radiostationer skal
endvidere som minimum på bataljonsniveau og opefter kunne indgå i områdesignalsystemet. Anskaffelse af moderne VHF-kommunikationsmateriel skal indledningsvis prioriteres til enheder med eksisterende behov for datatransmission, herunder til hærens luftværn og skydeledelse i artilleriet, Den Danske Internationale Brigade og øvrige reaktionsstyrkebidrag.
Anskaffelse af kommando- kontrol-, kommunikations- og informationssystemer
bør koordineres, således at enheder til samme tid har systemer af samme generation . Anskaffelsen vil derfor skulle gennemføres tr invist med samtidig indførelse af
de forskellige typer materiel. Anskaffelsen af de forskellige systemer bør derfor ses
som et samlet anskaffelsesprojekt med en række delanskaffelser. Henset til den hurtige udvikling på området vil enhver vurdering af priser være behæftet med usikkerhed. Med dette forbehold vurderes der til anskaffelsen at skulle afsættes ca. 2.300
mio. kr. i perioden, og anskaffelsen bør gennemføres med delprojekter i løbet af hele
perioden . I første delperiode bør der afsættes ca. 535 mio. kr. til mobiltelefonteknologi samt begyndende anskaffelse af moderne radioer, hvor Den Danske Internationale Brigade prioriteres. I de ca. 535 mio. kr. indgår et mindre beløb til den indledningsvise informationsteknologiske innovationsprogramanskaffelse , jf. DEL III,
Kapitel 4.

ØVRIGT

MATERIEL

Simulationsud styr
Simulation anvendes af uddannelsesmæssige, miljømæssige og økonomiske årsager.
Simulation giver blandt andet mulighed for indøvelse af procedurer under kontrollerede forhold samt udførelse af realistiske øvelser, hvor hensyntagen til miljø og sikkerhed ellers gør dette umuligt. Den teknologiske udvikling vil gøre træning ved
hjælp af simulation stadig mere effektiv.
Simulationssystemer kan supplere den traditionelle uddannelse, men kan kun t il
en vis grad erstatte almindelig uddannelses- og øvelsesvirksomhed .
Hærens nuværende simulationsmateriel giver ikke mulighed for at gennemføre
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taktisk simulationsbaseret uddannelse af hele enheder og dermed ikke mulighed for
at indøve samspillet mellem enhedens individer og den taktiske optræden . Hæren
har behov for anskaffelse og etablering af et system, der giver mulighed for gennemførelse af simulationsbaseret enhedsuddannelse op til kompagnistørrelse.
Et træningscenter vil være et muligt instrument. I et træningscenter vil øvelsesstyrken være sammenbundet i et data-radionetværk, der formidler data til et kontrolcenter, der kontrollerer øvelsen og den enkelte deltager. Instrumenteringen og
opsamlingen af data giver mulighed for at indspille faktorer af betydning for øvelsesdeltagerne og for en detaljeret øvelsesgennemgang.
Hærens simulationssystemer giver ikke mulighed for at gennemføre simulationsbaserede stabsøvelser på brigade og højere niveau. Da der samtidigt kun gennemføres et begrænset antal feltøvelser på dette niveau, er der behov for at anskaffe et
stabsøvelsessimulationssystem, der skaber mulighed for at fastholde uddannelsesniveauet for chefer og stabe i den operative struktur. Systemet vil kunne anvendes i
uddannelsen af chefer og stabe til internationale opgaver.
Der er i denne forb indelse vigtigt, at stabssimulationssystemet ikke bliver et enkeltstående system, men bliver knyttet til de føringsværktøjer, som chefer og stabe
normalt har til rådighed (CCIS-systemer, kommunikationsmateriel, mv.).

Konklusion
Den teknologiske udvikling øger mulighederne for effektiv træning gennem simulation. Når dette sammenholdes med de økonomiske og miljømæssige fordele medfører det behov for gennemførelse af følgende materielprojekter:
• Der bør i sidst i perioden etableres et træningscenter og anskaffes simulationsmateriel t il gennemførelse af øvelser på op til kompagnin iveau. Anskaffelse
skønnes at beløbe sig til ca. 100 mio. kr.
• Der bør først i perioden anskaffes et stabsøvelsessimulationssystem til uddannelse af chefer og højere stabe. Anskaffelsen vurderes at beløbe sig til 25-75 mio . kr.

Nat- og altvejrsobservationsudstyr
Hærens beholdn ing af ældre nat- og altvejrsobservationsudstyr medfører, at anskaffelse af nyt materiel kan planlægges i takt med, at det enkelte system forældes .
Ammunition
Artilleriammunitionen vurderes økonomisk og teknisk tilfredsstillende i hele perioden, men der vil være et operativt behov for 155 mm ammunition med øget rækkevidde og øget effekt over for hårde og halvhårde måltyper.
Levetiden på den anskaffede raketkasterammun ition vurderes at række ud over
perioden. Den anskaffede mængde og type af ammunition vurderes imidlertid ikke
for tilstrækkel ig.
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Kampvognsammun itionen vurderes generelt teknisk, økonomisk og operativt at
kunne holdes i drift i hele perioden, men der vil være et operativt behov for mere
moderne panserbrydende ammunition .

Konklusion
Der er i perioden behov for løbende at justere beholdningerne af ammunition med
155 mm ammunition med øget rækkevidde og øget effekt overfor hårde og halvhårde måltyper, med yderligere raketkasterammunition og mere moderne panserbrydende ammunition. Anskaffelserne bør indpasses i forsvarets øvrige driftsanskaffelser.

AFSLUTTENDE
MATERIEL TIL

BEMÆRKNINGER

VEDRØRENDE

HÆREN

Især fire områder er prioriteret ved opgørelsen af behovet for modif ikationer, erstatnings- og nyanskaffelser.
Det bør for det første sikres, at det materiel, der anvendes i internationale operat ioner, hvor der er risiko for at menneskeliv går tabt, er det bedst mulige inden for
det økonomisk realistiske. Endvidere nedslides materiellet hurtigere , og der er ofte
brug for specielt materiel til løsning af opgaver under internationa le indsættelser.
Det første område, der er prioriteret, er derfo r naturl igt materiel til Den Danske
Internationale Brigade, øvrige reaktionsstyrkebidrag samt de enheder i hæren, der
uddanner enheder t il brigaden.
Således anbefaler udvalget, at de kampvogne af LEOPARD 2 typen, som anskaffes jf. Aftale om forsvarets ordning 1995-1999, modificeres til LEOPARD 2A5 niveau
for at sikre, at brigaden råder over kampvogne, der kan måle sig med de kampvogne, som parter i enhver sandsynlig fremtidig international konfl ikt vil råde over.
Hærens opgaver og det operative miljø samt de forøgede krav til mobilitet og
fleksibilitet har endvidere medført øget behov for anvendelse af helikoptere i hæren.
Disse helikoptere skal indeholde kapacitet til evakuation af sårede, transport af personelog materiel, virke som radiorelæ samt løsning af førings-, forbindelses-, og
observationsopgaver, herunder ledelse af ild fra fly og artilleri. Endvidere bør der
rådes over helikoptere, der kan støtte enheders indsættelse på landjorden , hvor det
er vigtigt, at der kan demonstreres ildkraft, og at denne ildkraft kan leveres, idet der
tages højde for at minimere utilsigtede våbenvirkninger. Udvalget har i overensstemmelse hermed påpeget behov for en række anskaffelser af helikoptere t il hæren.
Det andet område, der er prioriteret, er kommando-, kontrol-, kommunikationsog informat ionssystemer. Anskaffelserne skal gøre hæren, og her igen især Den
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Danske Internationale Brigade og øvrige reaktionsbidrag, i stand til at udnytte de
muligheder, som computer- og informationsteknologien vil give i årene fremover.
Udvalget anbefaler etableret et materielprojekt, der anskaffet materiel mv. for ca.
2.3 mia. kr. inden for dette område. Anskaffelserne inden for området omfatter desuden anskaffelser af informationsteknologi i hovedparten af de beskrevne øvrige
materielprojekter.
Udviklingen i informat ionsteknologien giver stadig øgede muligheder for at overføre og behandle de indhentede data. Den teknologiske og operative udvikling
peger endvidere på, at betydningen af at kunne indhente oplysninger om modstanderen på store afstande er vokset, og at indhentning i vid udstrækning vil ske ved
anvendelse af moderne sensorteknologi . Prioriteringen af kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssytemer skal derfor ses i sammenhæng med
den tredje foretagne prioritering, nemlig anskaffelse af opklaringsmidler, herunder
især langtrækkende sensorer. Anskaffelserne på dette område er en fortsættelse af
anskaffelse af de opklaringsmidler, herunder artelleripejleradarer og ubemandede
luftfartøjer, der indgår i nuværende forsvarsforlig.
Endelig er enhedernes mobilitet samt beskyttelse af personellet den fjerde prioritet. Mod ifikation af pansrede mandskabsvogne, anskaffelse af førings- og sanitetskøretøjer, anskaffelse af raketkastere og erstatning for 155 mm trukken haubits er
nogle eksempler på dette.
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Kapitel 2

Søværnet
INDLEDNING

I dette kapitel foretages der med baggrund i DEL I og DEL II en analyse og vurdering
af søværnets behov for materielerstatning, modernisering af materielsystemer og
behov for nyanskaffelser.

SKIBE

Undervandsbåde, NARHVALEN- og TUMLEREN-klassen
De 5 undervandsbåde planlægges udfaset i perioden 2001-2006 uden mulighed for
levetidsforlængelse. Undervandsbådene er konstrueret som kystundervandsbåde og
beregnet til anvendelse i nærområdet, men er også i besiddelse af egenskaber, der
gør dem egnede til at deltage i internationale operationer. De er i besiddelse af et
effektivt og slagkraftigt kamppotentiale. Derudover besidder de i kraft af mulighed
for at operere uopdaget særlige evner til indhentning af efterretninger.

HDMS TUMLEREN
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I nærområdet deltager bådene i løsning af en stor del af søværnets hovedopgaver herunder blandt andet overvågning , myndighedsudøvelse og suverænitetshævdelse, uddannelse af overfladeenheder til bekæmpelse af undervandsbåde, assistance til den civile del af samfundet, samarbejde med ikke NATO-lande, støtte t il allierede forstærkninger samt deltagelse i det egentlige forsvar af nærområdet. En
opgave af særlig betydning er undervandsbådenes deltagelse i krisestyring, hvor de
i kraft af deres evne til at operere og opholde sig uopdaget i et område under fjendtlig kontrol vil kunne levere oplysninger af afgørende betydning for politiske beslutningstagere.
Undervandsbådene deltager i internationale operat ioner gennem bidrag til
NATO's stående maritime flådestyrke og dermed også reaktionsstyrkerne. I tilfælde
af deltagelse i fredsbevarende eller fredsskabende operationer på mandat af FN eller
OSCE vil enhederne eksempelvis kunne bidrage til uopdaget overvågning af udpegede områder eller deltage i skjult landsætning og evakuering af særlige enheder
efter samme principper som i nærområdet. Deltagelse i de stående maritime styrker
indebærer også deltagelse i forstærkn ing af Alliancen uden for nærområdet i tilfælde af konfl iktforebyggelse, krisestyring og forsvar.
Enkelte af undervandsbådenes opgaver, der er relateret til almindelig fredsmæssig overvågning mv., vil kunne udføres af andre enheder. De særlige egenskaber,
som bevirker, at undervandsbåde kan optræde under havets overflade i lange perioder, gør dem imidlertid velegnede til at løse et antal opgaver, der ikke kan varetages af andre enhedstyper. Undervandsbådene spiller i den forbindelse en vigtig rolle
i krisestyring i både nærområdet og i internationale operationer som følge af deres
evne til at optræde relativt risikofrit, uopdaget og med mulighed for at indhente
betydende varslingsgivende informationer. De opgaver som undervandsbådene løser vil således ikke kunne overtages af andre enheder.

Konklusion
Søværnets eksisterende undervandsbåde planlægges udfaset i perioden 2001-2006,
og der vil ikke være mulighed for at levetidsforlænge disse. Til erstatning planlægges
anskaffelse af en type kystundervandsbåde (fire stk.) konstrueret med luftuafhængigt maskineri samt forbedrede egenskaber i forbindelse med operationer i farvande med høje temperaturer. Derved forbedres enhedernes evne til deltagelse både
i internationale operationer og operationer i nærområdet. Anskaffelsen foreslås
disponeret i begyndelsen af perioden med et samlet beløb på 3.400 mio. kr.

Korvetter. NIELS JUEL-klassen
NIELS JUEL-klassens tre korvetter planlægges udfaset i perioden 2008-2010 uden
mulighed for levetidsforlængelse. Korvetterne er konstrueret til anvendelse i nærområdet. De er relativt alsidige, men har en række mangler for optimal løsning af opgaver i særdeleshed i forbindelse med internationale operationer. Enhedernes begrænsede størrelse og udholdenhed indvirker især på løsning af disse opgaver.
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I nærområdet deltager korvetterne i løsning af hovedparten af søværnets hovedopgaver herunder blandt andet overvågning, myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse og efterretningsindhentning, støtte til den civile del af samfundet, samarbejde med ikke-NATO-Iande, krisestyring, støtte til og samarbejde med allierede forstærkninger. I forsvaret af nærområdet løses opgaver som kommandoskib, eskorteenhed og deltagelse i bekæmpelse af fjendtlige enheder i forbindelse med kampgruppeaktivitet.
I internationale operationer deltager korvetterne i NATO's stående maritime styrker og dermed også reaktionsstyrker. Enhederne bidrager hermed til løsning af pålagte opgaver herunder konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og
andre lignende opgaver på mandat af FN og OSCE. Dette indebærer også deltagelse i forstærkning af Alliancen uden for nærområdet i tilfælde af konfliktforebyggeise, krisestyring og forsvar.
Den overvejende del af opgaverne i nærområdet vil i kraft af behovet for t ilstedeværelse af enheder med udholdenhed herunder kommandoskibsfaciliteter som
korvetterne i relation til dette område er i besiddelse af, ikke kunne løses af andre
enheder. Dette gælder opgaveløsning under krise eller krig samt hovedparten af
fredstidsopgaverne. Patruljefartøjer af FLYVEFISKEN-klassen vil kun i stærkt begrænset omfang kunne løse disse opgaver dels på grund af enhedernes størrelse og
udholdenhed og dels den mængde opgaver, der i forvejen er pålagt disse enheder.
Deres indsats vil således kun kunne være et supplement til og ikke en erstatning for
korvetterne .
I situationer, der indebærer operat ioner på et lavt eller ikke eksisterende konfrontationsniveau anses det for muligt at erstatte korvetternes deltagelse i internationale operationer med enheder af THETIS-klassen . Inspektionsskibene er i deres nuværende konfiguration imidlertid kun svagt armeret og ikke beregnet til deltagelse i
internationale operationer. Varetagelse af opgaver i det nordatlantiske område vil
endvidere begrænse deltagelsen i sådanne aktiviteter. Mulighed for at anvende
andre enheder til erstatning for korvetterne til løsning af de internationale opgaver
er ikke til stede i den nuværende struktur.

Torpedomissilbåde. WILLEMOES-klassen
De 10 torpedomissilbåde planlægges udfaset i perioden 2005-2010 uden mulighed
for levetidsforlængelse. Torpedomissilbådene er konstrueret til anvendelse i nærområdet. Det er kraftigt armerede lette enheder beregnet til bekæmpelse af overfladeskibe.
Udover de egentlige kampopgaver deltager enhederne i hovedparten af søværnets hovedopgaver i nærområdet herunder blandt andet overvågning, myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse og efterretningsindhentning, støtte til den civile del
af samfundet, samarbejde med ikke-NATO-Iande i nærområdet, krisestyring og samarbejde med allierede forstærkninger.
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Torpedomissilbåd af WILLEMOES-klassen

På grund af deres begrænsede størrelse deltager torpedomissilbådene ikke i
egentlige internationale operationer uden for nærområdet .
Hovedparten af torpedomissilbådenes bidrag til løsning af søværnets fredstidsopgaver vil kunne overtages af andre enheder primært patruljefartøjer og korvetter.
Dette vil imidlertid medføre en ikke uvæsentlig forøgelse af disse enheders aktivitetsniveau.
Torpedomissilbådene udgør en væsentlig del af søværnets samlede overfladekamppotentiale i forbindelse med forsvar af nærområdet. Kun korvetter og patruljefartøjer er i besiddelse af lignenede kampegenskaber, der gør dem egnede som
brugbar erstatning. Disse enheders øvrige opgaver er imidlertid af et sådant omfang,
at det i vid udstrækning kræver enhedernes t ilstedeværelse i andre indsatsområder.
Med det nuværende antal korvetter og patruljefartøjer, vil de således ikke kunne .
overtage torpedomissilbådenes forsvarsopgaver med tilstrækkel ig sikkerhed for, at
opgaverne løses.

Minelæggere. FALSTER-klassen
De 4 enheder planlægges udfaset i perioden 2003-2007 uden mulighed for levetidsforlængelse. Minelæggerne er konstrueret til anvendelse i nærområdet. De er
beregnet til hurtig samlet lægning af et stort antal miner.
Udover løsning af den primære minelægningsopgave deltager minelæggerne i et
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stort antal af søværnets øvrige hovedopgaver i nærområdet. Det drejer sig blandt
andet om uddannelse, med en enhed permanent udrustet som skoleskib. Herudover bidrager de til overvågning, myndighedsudøvelse og efterretningsindhentning,
støtte til den civile del af samfundet, samarbejde med ikke-NATO-Iande samt krisestyring og forsvar af nærområdet - sidstnævnte opgaver i forb indelse med forberedelse til og gennemførelse af minelægn ing.
M inelæggerne har deltaget i internationale operat ioner som kommando- og støtteskib for NATO's stående maritime minerydningsstyrke. Enhedernes konstruktion,
indretning og størrelse har lagt visse begrænsninger på løsning af denne opgave herunder mulighederne for at gennemføre operationer i åbne farvandsområder under
dårlige vejrforhold.
Evnen til at gennemføre minelægning er et vigtigt redskab i den politiske krisestyring og er af tilsvarende stor betydning for det egentlige søforsvar. Beslutningen
om at koncentrere minelægningskapaciteten på et antal store minelæggere har bl.a.
været begrundet i ønsket om at kunne gennemføre den nødvendige minering på
kort tid . En krisesituation kan være meget langvarig, og i denne periode skal minerne kunne befinde sig i klargjort stand ombord i udlæggende enheder og under dæk
beskyttet for vejrliget og observation. Nøjagtig og præcis minelægning optimerer
ressourceanvendelsen og minefelternes effektivitet, og det er en forudsætning for
den efterfølgende rydning af feltet, når behovet for feltets tilstedeværelse ikke længere er til stede. Opretholdelse af evnen til præcis minering kræver kontinuerlig uddannelse og øvelsesvirksomhed, der kun kan gennemføres, hvis der rådes over
egentlig minelægningskapacitet. Det vil ikke være muligt at erstatte enhedernes
minelægningskapacitet med andre enheder i søværnets nuværende struktur alene
ud fra det forhold, at ingen vil kunne opbevare minerne under dæk. Herudover er
øvrige enheder pålagt andre opgaver, der ikke tillader disposition over tilstrækkelig
minelægningskapacitet. Anvendelse af udskrevet civilt skibsmateriel vurderes ikke
muligt blandt andet på grund af det reducerede antal færger, der vil være til rådighed efter etablering af de faste forbindelser, samt behovet for at kunne anvende
disse til andre transportformål. Øvrige opgaver vil i nogen grad - skoleskibsopgaven
dog kun i ringe grad - kunne løses af andre enheder.
Kystminelæggerne af LINDORMEN-klassen vil på grund af deres ringe størrelse og
meget begrænsede kommando-, kontrol- og kommunikationsudrustning ikke kunne anvendes til at afløse enheder af FALSTER-klassen i internationale operationer. Et
inspektionsskib vil i nogen grad kunne løse kommando- og støtteskibsfunktionen,
men med t ilsvarende begrænsninger som de, der er gældende for skibenes erstatning af korvetternes deltagelse i internationale operationer. Hertil kommer, at der vil
være behov for at gennemføre visse ændringer af skibenes udrustn ing og aptering
for at kunne ombordtage og betjene den stab, der hører til kommando-skibsfunktionen. Der vil ikke kunne anvendes andre af søværnets enheder til afløsning for
minelæggerne .
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Antiubådssystem.
Torpedo- og missilvildledningssystem .
Elektroniske modforholdsmidler.
Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 800 mio. kr., opdelt i to deIanskaffeiser il ca. 400 mio. kr., der disponeres i slutningen af perioden .
(Skibene kan i den indledende fase udrustes med containeriserede systemer, der
er anskaffet i overensstemmelse med FLEX-koncepten til blandt andet patruljefartøjer).
Anskaffelse af et modul omfattende udvidet C41-system og yderligere elektron iske systemer til brug for kommando-støtteskibsfunktionen i forbindelse med CJTFoperationer. Anskaffe lsen vil beløbe sig t il en samlet pris på ca. 100 mio . kr., der disponeres midt i perioden.

Ammunition
• Der henvises til kapitlets efterfølgende afsnit vedrørende ammunition til søværnet.

Inspektionsskibet BESKYTTEREN
Inspektionsskibet planlægges udfaset ca. år 2006-2007 uden mulighed for levetidsforlængelse . Inspektionsskibet er konstrueret til anvendelse i nordatlantiske farvande omkring Grønland og Færøerne.
Enheden bidrager til løsning af hovedopgaverne i nærområdet herunder blandt
andet overvågning, myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse og efterretn ingsvirksomhed samt støtte til den civile del af samfundet. Egentligt forsvar af Grønland
og Færøerne udføres i samarbejde med allierede styrker.
Inspektionsskibet har ikke deltaget i internat ionale operationer udenfor nærområdet. I begrænset udstrækning, der er en konsekvens af enhedens størrelse, konstruktion og udrustning, vil der kunne ydes assistance t il løsning af human itære
opgaver.
Det vurderes muligt at lade inspektionsskibets opgaver løse dels af enheder af
THETIS-klassen dels afløserne for inspektionskuttere af ADGDLEK-klassen.

Inspektionskuttere, AGDLEK-klassen
Enhederne planlægges udfaset i 2005 (2) og 2008 (1) uden mulighed for levetidsforlængeise. Inspektionskutterne er konstrueret til anvendelse i kystnære farvande i
det Nordatlantiske område ved Grønland og Færøerne.
Enhederne løser udelukkende hovedopgaver i nærområdet herunder overvågning, myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse samt støtte til den civile del af
samfundet. Forsvarsopgaver udføres i samarbejde med allierede styrker. I forbindelse med etablering af udvidet maritimt myndighedsområde har det vist sig, at enhedernes størrelse, sødygtighed og udholdenhed ikke har været tilstrækkelig til at
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Inspektionskutter af AGDLEK-klassen

sikre fuldt tilfredsstillende løsning af det øgede antal opgaver, som udvidelsen naturligt medfører. De forventede fremtidige aktiviteter til forbindelse med udnyttelse af
olie- og gasforekomster på havbunden vil forstærke behovet for større udholdenhed
mv.
Søværnet er ikke i besiddelse af enheder, der vil kunne erstatte inspektionskutterne i deres opgaveløsning.

Konklusion
Til erstatning for kutterne og inspektionsskibet BESKYTIEREN planlægges anskaffelse af en type inspektionsenhed, der både vil kunne operere i kystnære farvande men
også er i besiddelse af forbedret sødygtighed og større udholdenhed. Enhederne forudses at være udrustet med en bevæbning, der kan sikre såvel myndighedsudøvelse og suverænitetshævdelse som kapacitet til deltagelse i forsvaret af nærområdet.
Projektet omfatter anskaffelse af tre inspektionsenheder med isforstærkning.
Fartøjerne skal varetage såvel civile som militære opgaver primært i farvandene
ved Grønland og Færøerne samt i Nordsøen.
Skibene skal være udrustet med en helikopterplatform således, at en helikopter
kan lande med ophold j en kortere periode for blandt andet genforsyning.
Ved katastrofe og krisesituationer vil enheden kunne yde begrænset assistance,
. støtte evakuringer samt udføre personel- og materieltransport. Erstatningsanskaffelsen planlægges bygget under anvendelse af STANDARD FLEX-koncepten, således at
der opnås størst mulig fleksibilitet og alsidighed. Skibenes fleksible udrustning vur-
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deres samtidig at ville forøge søværnets muligheder for at deltage i internationale
operationer fjernt fra nærområdet.
Anskaffelsen beløber sig til en samlet pris på ca. 600 mio. kr. disponeret i midten
af perioden.

Orlogskuttere. BARSØ-klassen
De 9 orlogskuttere planlægges udfaset i perioden 2002-2006 uden mulighed for
levetidsforlængelse. Orlogskutterne er konstrueret til anvendelse i kystnære farvande i nærområdet omkring Danmark.
Enhederne løser udelukkende hovedopgaver i nærområdet herunder blandt andet
overvåqninq, myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse og støtte til den civile del
af samfundet. Herudover ydes assistance i form af målslæbninq, mindre transportopgaver mv. til søværnets øvrige enheder og skoler i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.
Søværnet er ikke i besiddelse af enheder. der vil kunne erstatte orlogskutterne i
deres opgaveløsning .

Øvrigt sejlende materiel
I perioden 2006-2009 planlægges 6 oprnålinqsfartøjer og 3 torpedoindbjærgn ingsfartøjer udfaset uden mulighed for levetidsforlængelse. Herudover er der udfaset to
mindre orlogskuttere .
Oprnålinqsfartøjerne anvendes til oprnålinq af danske farvande i samarbejde med
2 opmålinesbåde og en enhed af FLYVEFISKEN-klassen udrustet med søoprnålinqsmodul. Herudover anvendes fartøjerne til opmåling af grønlandske farvande periodevis i samarbejde med inspektionsskibe og inspektionskuttere. Fartøjerne yder således støtte til den civile del af samfundet.
Torpedoindbjærgningsfartøjerne assisterer patruljefartøjer. torpedomissilbåde og
undervandsbåde ved øvelses- og kontrolskydning med torpedoer i danske farvande.
Herudover kan de anvendes til enkle begrænsede transportopgaver i lokalområdet.
Enhederne yder således støtte til uddannelsesaktiviteter ved søværnets enheder og
skoler.
Orlogskutterne anvendes til en række forskellige opgaver som assistance ved ammunitionsrydning og dykkeopgaver, slæbning af skydernål mv.
Søværnet er ikke i besiddelse af enheder, der vil kunne erstatte disse enheder i
deres opgaveløsning.

Konklusion
Til erstatning for orlogskutterne, oprnålinqsfartøjer og torpedoindbjærgningsfartøjer
mv. planlægges anskaffet nye mindre typer standardfartøjer baseret på FLEX-koncepten. Enhederne forudses bygget i to udgaver efter samme design, som anvendes
ved de store minerydningsdroner til FLYVEFISKEN-klassens minerydningsmodul. De
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mindste af enhederne er forberedt til - efter mindre tilpasninger - at varetage rollen
som minerydn ingsdroner og vil således kunne supplere eller erstatte allerede anskaffede droner i tilfælde af havari eller skader.
Anskaffelsen bør ske i 2 delprojekter:
• Det ene delprojekt omfatter anskaffelse af 6 standardfartøjer MK II med to containerpositioner til erstatning for orlogskuttere af BARSØ-klassen. Den nye type
bør kunne udrustes fleksibelt med henblik på løsning af et bredt spektrum af
opgaver eksempelvis farvandsovervågning, patruljetjeneste, skolefartøjsopgaver,
dykkeropgaver mv. Anskaffelsen retter sig også mod løsning af opgaver til støtte
for den civile del af samfundet. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca.
210 mio. kr. disponeret i begyndelsen af perioden .
• Det andet delprojekt omfatter anskaffelse af op til 10 mindre standardfartøjer MK
I med en containerposition til erstatning for øvrigt sejlende materiel. Disse mindre
standardfartøjer vil kunne løse et bredt spektrum af civile og militære opgaver.
Med mindre tilpasninger i form af specialudrustning vurderes fartøjerne også at
kunne anvendes som minerydningsdroner. Anskaffelsen beløber sig til en samlet
pris på ca. 200 mio. kr. disponeret i midten af perioden.

HELIKOPTERE

Der forventes ikke behov for anskaffelse af helikoptere til erstatning for eller supplering af søværnets nuværende styrke af helikoptere før kort efter periodens udløb.
Det øgede behov for helikopteroperationer, der opstår i forbindelse med den nye
skibstypes t ilgang forventes indledningsvis dækket gennem prioriteret anvendelse af
de eksisterende 8 LYNX-helikoptere. Eventuelt behov for helikoptertransportkapacitet ved kommando- og støtteskibsoperationer forudses tilvejebragt gennem stationering af et helikopterdetachement fra hærens og/eller flyvevåbnets helikopterstyrke. Umiddelbart efter periodens udløb kan der være behov for anskaffelse af et supplerende antal helikoptere .

LANDBASEREDE
OG

KOMMANDO-,

KONTROL-

INFORMATIONSSYSTEMER

Kystradarmateriellet planlægges udfaset 2005 uden mulighed for levetidsforlængelse. Søværnets kystradarstationer giver radardækning over dele af dansk nærområde og er således en vigt ig forudsætn ing for, at der kan foretages en kontinuerlig
overvågning af området som grundlag for opbygning af et aktuelt billede af den
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maritime situation . Dermed bidrages til alle opgaver, der vedrører myndighedsudøvelse, suverænitetshævdelse, søredning og anden støtte til den civile del af samfundet samt krisestyring og egentligt forsvar.
Radarstationerne overvåger også det lave luftrum og leverer således data vedrørende lavtgående fly til flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste.
En erstatning af kystradarmateriellet med eksempelvis en kombination af skibsog flybaseret overvågning af havområdet vil i nogen grad kunne lade sig gøre, men
vil resultere i et betragteligt merforbrug af ressourcer, der ikke gør en sådan erstatning lønsom. Den nuværende indsats af skibe og fly, der i dag anvendes til at supplere de informationer, som kystradarstationerne leverer, skal forøges væsentligt, for
at opnå tilnærmelsesvis samme dækningsgrad, hvis radarmateriellet udfases uden
erstatning .
Det anses muligt at erstatte kystradarstationernes overvågning af det lave luftrum
med informationer fra andre kilder.

Konklusion
Til erstatning for radarmateriellet planlægges anskaffet et antal nye radarsystemer til
opsætning på de nuværende radarstationer. Anskaffelsen baseres på avanceret civilt
materiel beregnet til overfladevarsling. Materiellet tilføjes et elektronisk identifikationssystem i den udstrækning det findes nødvendigt.
Blandt andet foranlediget af øgede krav til miljøovervågning, overvågning af økonomiske zoner, internationale konventioner mv. vurderes der behov for at etablere
et antal nye stationer til at sikre fornødent overlap og intensiveret overvågning af
særligt udpegede områder. Den forbedrede dækning gør det samlede landbaserede
kornmando-, kontrol- og informationssystem velegnet til at imødekomme øgede
fremtidige internationale krav til kontrol med skibstrafik i kystområder. Det større
antal radarstationer vil samtidig forbedre systemets overlevelsesevne under krise eller
krig .
Projektet omfatter anskaffelse af 15-20 nye varslingsradarer til erstatning for og
supplering af det eksisterende kystradarsystem. Anskaffelsen vil beløbe sig til en
samlet pris på ca. 100 mio. kr. disponeret i midten af perioden.
Kommunikationssystemer
NATO har iværksat et moderniseringsprogram af Alliancens kommunikationssystemer gennem etablering af NATO BRASS-systemet. Dette indebærer blandt andet forbedring af kommunikation mellem skibe og myndigheder i land. Moderniseringen
medfører således en nødvendig udskiftning af eksisterende kommunikationsudstyr
for, at søværnet kan kommunikere med andre NATO-styrker såvel regionalt som internationalt. Første fase blev iværksat i 1997.
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Konklusion
Projektet omfatter supplerende anskaffelse af kommunikationsudstyr til søværnets
skibe i forbindelse med den fortsatte modernisering af NATO's kommunikationssystemer. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på 60 mio. kr.. der disponeres i
begyndelsen af perioden.

AMMUNITION

OG

VABENSYSTEMER

Ammunition til FLYVEFISKEN-klassen
FLYVEFISKEN-klassens kamp- og antiubådsmoduler er anskaffet uden egentlig ammunition. Der er tidligere indledt anskaffelse af våbenkapacitet til enhederne, således at de bliver i stand til at løse såvel internationale som nationale opgaver herunder deltagelse i NATO's reaktionsstyrker. Anskaffelserne har omfattet artilleriammunition. antiubådsvåben, missiler og modifikation af eksisterende HARPOON missiler.
Der er behov for at fortsætte disse anskaffelser for at sikre yderligere beholdningsopbygning i overensstemmelse med fastsatte beholdningsmål.

Ammunition til kommando-støtteskib samt patruljeskib
Enhederne og deres moduludrustning anskaffes uden egentlig ammunition. For at
sikre at de bliver i stand til effektivt at løse såvel internationale som nationale opgaver, herunder deltagelse i NATO's reaktionsstyrker og stående flådestyrker vil der
være behov for anskaffelse af artilleriammunition, antiubådsvåben og missiler til
nødvendig beholdn ingsopbygning.

Torpedosystem TP613
Systemet planlægges udfaset 2010-2012 uden mulighed for levetidsforlængelse.
Torpedosystemet er et særdeles effektivt våbensystem til bekæmpelse af overfladeskibe. Det anvendes som primært våbensystem i undervandsbåde og i torpedomissilbåde samt patruljefartøjer i kamprollen.
Torpedosystemet vil ikke med samme effekt kunne erstattes af andre våbensystemer eksempelvis missiler. Aktive og passive selvforsvarsmuligheder er væsentlig
bedre over for missiler end torpedoer, hvilket betyder, at der skal anvendes et større
antal missiler for at sikre at målet rammes. Torpedoens detonation under målet resulterer i større våbeneffekt og dermed sikkerhed for nedkæmpelse. Affyring af et missil afslører skydende enhed, medens dette ikke er t ilfældet ved torpedoskydning.
Torpedoen kan styres og dermed kontrolleres indtil træfning, hvilket betyder, at engagementet kan afbrydes - også efter våbnet er affyret - uden skade for målet.
Ud fra såvel effekt som lønsomhedsbetragtning vil der således være behov for at
erstatte det nuværende torpedosystem med et tilsvarende moderne system.
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Konklusion
For at sikre opbygning af en tilstrækkelig våbenbeholdning til brug for FLYVEFISKEN-klassen, kommando- og støtteskibe samt patruljeskibe planlægges anskaffelse af antiubådsvåben, missiler, artilleriammunition og fortsat modifikation af HARPOON-missiler, og til erstatning for søværnets torpedosystem planlægges et tilsvarende langtrækkende system baseret på moderne teknologi, herunder "intelligent"
søgehoved, anskaffet.
Anskaffelserne vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 900 mio kr. opdelt i tre deIanskaffelser a ca. 300 mio. kr.. der disponeres med et midt i perioden og to sidst i perioden.

AFSLUTTENDE
MATERIEL TIL

BEMÆRKNINGER

VEDRØRENDE

SØVÆRNET

De to mest omfattende foreslåede materielanskaffelsesprojekter til søværnet indebærer, at de nuværende ubåde erstattes af nye, og at i alt 13 kampenheder og 4
store minelæggere erstattes af en samlet kapacitet foreløbig vurderet til seks større
enheder bestående af 2 kommando- og støtteskibe og 4 patruljeskibe. Med den
foreslåede erstatning vil søværnets fremtidige sammensætning, til trods for en nedgang i antallet af enheder, være fleksibel og samtidig i langt større omfang end tidligere i stand til at deltage i internationale operat ioner. Det bemærkes herunder, at
der med indførelsen af såvel kommando- og støtteskibe som patruljeskibe, der alle
udnytter FLEX-koncepten, er lagt op t il, at forsvaret med disse skibe kan deltage i
værnsfælles operationer under anvendelse af CJTF-koncepten.
Standardiseringen i form af FLEX-koncepten vil også blive indført i de mindre enheder og således være gennemført i størsteparten af søværnets skibe.
I Nordatlanten vil den foreslåede erstatning medføre, at skibene i langt større omfang fremover vil være i stand t il at løse de opgaver, der kan forventes i forbindelse
med udvidelse af de økonomiske zoner samt indførelse af miljøovervågning .
Ved indførelse af nyt og modificeret udstyr til kystradaranlæggene vil søværnets
muligheder for overvågning af farvandsområder blive forøget markant.
Fælles for hovedparten af skibserstatningerne i perioden er, at de udnytter FLEXkoncepten, hvilket medfører mulighed for effektiv udnyttelse af de tilhørende moduler såvel militære som civile. I denne sammenhæng giver anvendelsen af ny teknologi mulighed for i større omfang at deltage i operationer i områder med højere
temperaturer end i danske og tilstødende farvande, ligesom anvendelsen af luftuafhængigt maskineri vil øge ubådenes neddykkede tid, hvilket er en af ubådenes operative fordele.
Sammenfattende kan det siges, at søværnet med de beskrevne erstatningsanskaffeiser vil opnå en flådestyrke, hvor de enkelte elementer er i en indbyrdes ba-
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lance, og den samlede styrke er velegnet til at løse nuværende og forudseelige internationale opgaver - alene eller i samarbejde med allierede enheder. Ændres balancen ved et af elementerne, vil der være behov for tilsvarende ændringer ved andre
elementer for at genoprette balancen.
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Kapitel 3

Flyvevåbnet
INDLEDNING

I dette kapitel foretages der med baggrund i DEL I og DEL II en analyse og vurdering
af flyvevåbnets behov for materielerstatning, modernisering af materielsystemer
samt behov for nyanskaffelser.

FLY

INKLUSIVE

FLYBARNE

VABENSYSTEMER

Kampfly
Flyvevåbnet råder i dag over en kampflykapacitet på 60 organisatoriske F-16 fly med
tilhø rende våbensystemer. Desuden rådes over ni reservefly (attritionfly). F-16 flyene
vurderes med de iværksatte opdateringer og strukturmod ifikationer i år 2000 at
opfylde kravene til et moderne kampfly. Dog besidder den ældste halvdel af flyene
en mindre operativ begrænsning, specielt i internati onalt regi, idet enkelte våbentyper ikke kan anvendes på visse af flyets våbenstat ioner.

Kampfly, F-16, F1GHTlNG FALCON
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Udviklingen inden for de luft-til-luft missiler, som kan forventes indsat mod F-16
kampfly, bevæger sig i en retning, der peger på, at F-16 midt i perioden ikke i
samme grad kan opfylde de nødvendige operative krav, hvilket formodentl ig vil
medføre et behov for opdatering af flyenes advarsels- og vildledningssystemer.
De danske F-16 flys motortype benyttes ikke længere af andre F-16 brugerlande.
Der må derfor imødeses stigende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, ligesom
mangel på reservedele i sidste ende vil kunne give driftsstop med deraf nedsat operativ evne.
I perioden vil det endvidere være nødvendigt at overveje, hvorledes den nuværende F-16 flyflåde skal udskiftes. I løbet af perioden vil det derfor være vigtigt for
forsvaret, at der skabes det bedst mulige grundlag for erstatning for F-16.
En deltagelse i et nyt kampflyprojekts første faser vil betyde, at Danmark på denne måde kan få fuld adgang til den database af klassificerede oplysninger, der
måtte ligge t il grund for projektet, herunder hvorledes man forventer, at en given
lufttrussel vil udvikle sig de næste 20-30 år. Informationer af en sådan art vil være af
afgørende betydning, når der senere skal træffes beslutning om afløsning af F-16
flyene. Den viden der vil kunne erhverves, vil ligeledes være af stor værdi i forbindelse med beslutninger om, hvorledes elementer af det danske flyvevåben bør tilpasses fremtidens krav tilluftoperationer.
Det vurderes endvidere, at det vil være af afgørende betydning for F-16 erstatningsflyenes mulighed for at løse det tilknyttede fremtidige opgavekompleks, at for svaret deltager aktivt så tid ligt som muligt i udvikling og produktionsforberedelse af
et nyt kampfly.

Rekognosceringssystem
Flyvevåbnets rekognosceringskapacitet udgøres af det t il F-16 flyene hørende rekognosceringssystem til rekognoscering mod såvel luft- som overflademål samt direkte
rekognosceringsstøtte til alle tre værn. Rekognosceringssystemet er fra 1997 planlagt erstattet af et moderne system baseret på elektrooptiske sensorer. Fuld operativ
kapacitet opnås indledningsvis ikke. Dette medfører en reduceret evne til integreret
indsættelse med det planlagte NATO Alliance Ground Surveillance (AGS). Det samlede antal rekognosceringssystemer nødvendiggør prioritering af opgaverne ved
samtidig indsættelse i national og international regi. Den teknologiske udvikling på
sensorområdet vil t illige medføre behov for en løbende opdatering . Der er således
behov for såvel en kvantitativ som en kvalitativ udbygn ing af F-16 rekognosceringssystemet. Flyvevåbnets rekognosceringskapacitet vurderes i år 2000 at opfylde de
grundlæggende operative krav. Flyvevåbnets rekognosceringskapacitet besidder potentiale til, når de internationale standarder foreligger, at blive integreret med øvrige rekognosceringssystemer, herunder AGS.
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UAV
Det vurderes på længere sigt utidssvarende og økonomisk mindre lønsomt, specielt
ifm . internationale operationer, at t ilgodese den ønskede rekognosceringskapacitet
ved anvendelse af bemandede kampfly alene, idet rekognoscering over fjendtligt
område vil kunne medføre tab af personel og kostbart materiel. Således vurderes
det fordelagtigt at supplere den nuværende rekognosceringskapacitet med førerløse
luftfartøjer - "UAV" 1.. Anvendelsen af UAV vil endvidere kunne medføre større operativ udnyttelse, henset til øget operationstid per mission, lavere detektionsmuligheder og øget mulighed for integration i NATO AGS med henblik på forbedret kommando og kontrol, samt forventeligt lavere driftsomkostninger.

Flybårne våbensystemer
Flyvevåbnet råder over en luftbåren luftforsvarskapacitet baseret på de 50 F-15 fly
med tilhørende luftforsvarsmissilsystemer AIM-9 SIDEWINDER (kortrækkende, vejrafhængige) og AIM-120 AMRAAM (længererækkende, vejruafhængige) . F-15 vurderes med de planlagte anskaffelser af hjelmmonteret sigtesystem, missilvarslingsudstyr samt de iværksatte opdateringer i år 2000 at opfylde kravene til et moderne
Iuftforsvarsfly. Til Iuftforsva r på kort afstand benyttes luftforsvarsmissiler af typen
AIM-9 SIDEWINDER. Missiler af typen AIM-9N er operativt forældede og planlægges
erstattet af nye missiler fra 1998. Den nye type vurderes at kunne opfylde kravene i
hele perioden. Missilerne af typen AIM-9UI opfylder, som supplement til den nye
type kortrækkende missiler, kravene i hele perioden, idet en mindre opdatering af
bl.a. søgehovedet planlægges gennemført som en del af Aftalen om forsvarets ordning 1995-1999. En erstatning af AIM-9UI forventes således først efter periodens
udløb. Tilluftforsvar på mellemlang afstand benyttes luftforsvarsm issiler af typen
AIM120 AMRAAM. De fly, der er under udvikling med henblik på operativ indsættelse sidst i perioden, herunder F-22, Su-35, og Joint Strike Fighter, besidder formodentlig egenskaber, der gør, at AMRAAM ikke i samme grad som nu kan opfylde
kravene til et luftforsvarsmissil. Det forudses derfor nødvendigt at opdatere
AMRAAM midt i perioden.
Flyvevåbnet råder over en luftbåren offensiv luftoperationskapacitet, ligeledes
baseret på de 50 F-15 fly, men med tilhørende offensive våbensystemer omfattende
bomberne (Mk82 og Mk84), raketten CRV-7 og luft-til-jordmissilet AGM-55
MAVERIC K. F-15 vurderes med de planlagte anskaffelser af hjelmmonteret sigtesystem, indledende anskaffelse af natoperationssensorer og anskaffelse af missilvarslingsudstyr og de iværksatte opdater inger i år 2000 at opfylde kravene til et moderne offensivt fly, idet dog kun et begrænset antal fly indledningsvis udrustes med
natoperationssensorer. Bombemateriellet omfatter dels ustyrede bomber, dels laserstyrede bomber. Bombemateriellet opfylder de grundlæggende operat ive krav, idet
dog rækkevidden og gennemtrængningsevnen over for hårde og/eller begravede
mål er begrænset. De laserstyrede bomber opfylder delvis kravet om øget præcision.
1 .. Unmanned

Aerial Vehicles UAV"
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Imidlertid kræver anvendelse af disse aktiv måludpegning, og de er ligeledes vejrafhæn-gige . CRV-7 opfylder ikke længere de grundlæggende operative krav henset t il
en begrænset rækkevidde og reduceret præcision. Endvidere forventes CRV-7 tekniske levetid at udløbe midt i perioden. AGM-65 MAVERICK opfylder de grundlæggende operative krav, idet dog rækkevidden er begrænset og våbenafleveringen
kræver visuel målfatning. Flyvevåbnets nuværende beholdn ing af offensive våben er
således generelt karakteriseret ved relativ kort rækkevidde, vejrafhængighed og visuel målfatning.
Flyvevåbnet råder således over kortrækkende præcisionsvåben (f.eks. LASER-styrede bomber og MAVERICK missiler) tillige med, at anskaffelse af længererækkende
præcisionsvåben (f.eks. GPS1-/INS2-styrede bomber eller langtrækkende luft-til-jord
missiler med stor nøjagt ighed) indgår som en del af Aftale om forsvarets ordning
1995-1999 i forbindelse med F-16. Disse våbensystemer vil i et vist omfang i forbindelse med operationer, der har til formål at undertrykke luftforsvarssystemer (SEAD),
kunne indsættes med ødelæggende virkning mod stationære SEAD-mål. Flyvevåbnet vil ved anvendelse af disse våben umiddelbart kunne deltage i områdebaserede
SEAD-operationer mod mål, hvis position er kendt på forhånd . F-16 flyene besidder
desuden en meget begrænset passiv SEAD-kapacitet i kraft af udrustning til elektronisk krigsførelse. Denne kapacitet er imidlertid udelukkende beregnet til selvbeskyttelse.

Behov for særlige materielsystemer
Deltagelse i internationale operationer stiller øgede krav til selvbeskyttelse, herunder
mulighed for operationer om natten. Når de planlagte projekter vedr. anskaffelse af
missiladvarselssystemer, indledende anskaffelse af natoperationssensorer og nye kortererækkende luftforsvarsmissiler er gennemført, vurderes F-16 kampflyene som
platform at være tilfredsstillende i relation til internationale operationer i år 2000,
idet dog kun et mindre antal F-16 vil være udrustet med natoperationssensorer. Der
vil således være behov for en supplerende anskaffelse af natoperationssensorer. Idet
flyvevåbnet kun råder over en begrænset passiv dedikeret SEAD-kapacitet, kan det
overvejes at t ilvejebringe en begrænset ødelæggende kapacitet i form af specifikt
SEAD-udstyr til akt iv selvbeskyttelse. Det vurderes, at investeringsudgifterne til anskaffelse af SEAD-udstyret vil afhænge nøje af det endelige valg af konfiguration .
Som tidligere anført forventes det , at udviklingen på missilområdet vil medføre
behov for en opdatering af F-16 selvbeskyttelsessystemer midt j perioden. Gennemførelse af ovennævnte projekter medfører, at F-16 kampflyene på tilfredsstillende vis
vil kunne indsættes i luftforsvarsopgaver, rekognosceringsopgaver og som støtte til
landmilitære og maritime operationer i internationalt regi.
I forlængelse heraf medfører deltagelse i internationale operationer krav om etablering af en mobil logistisk støttestruktur til understøttelse af de udstationerede F-16
1 Global Positioning System
' Inertiai Navigation System
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fly til de konkrete opgaver. Etablering af en sådan mobil logistisk støttestruktur er pt.
under opbygning til Eskadrille 730 ifm. deltagelse i NATO reaktionsstyrker.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsstillende grundlæggende kampflykapacitet i perioden,
herunder opretholdelse af F-16 som en tilfredsstillende platform ifm. internationale
operationer, forudsætter gennemførelse af følgende delprojekter:
• Opdatering af F-16 advarsels- og vildledningssystemer. Projektet omfatter opdatering af F-16 kampflyenes advarsels- og vildledningssystemer med henblik på at
tilsikre fortsat overlevelse på trods af den forventede teknologiske udvikling inden
for luft-til-luft missiler. Opdateringen bør gennemføres i sammenhæng med en
opdatering af C-BO transportflyenes advarsels- og vildledningssystemer midt i
perioden. Projektet bør disponeres med ca. 200 mio. kr.
• Supplerende anskaffelse af natoperationssensorer. Flyvevåbnet iværksætter i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 en indledende anskaffelse af natoperationssensorer til en eskadrille F-16 i 1999. For at kunne operere med flere fly
gennem længere tid, bl.a. ifm . internationale operationer, bør der anskaffes et
ekstra antal sensorer. Anskaffelsen bør disponeres med ca. 220 mio . kr. først i
perioden.
• Udstyr til undertrykkelse af luftforsvarssystemer (SEAD). Projektet omfatter evt.
anskaffelse af specifikt SEAD-udstyr, der kan tilvejebringe en begrænset ødelæggende SEAD-kapacitet i form af aktiv selvbeskyttelse. Projektet bør disponeres
med 160-260 mio. kr., afhængig af dedikationsniveauet.
• Indledende udskiftning af F-16. På baggrund af F-16 flyenes alder, "design-life",
antal flyvetimer mv., beskrevet i DEL II, vil det være nødvendigt at udskifte F-16
tidligst efter periodens udløb . Optimalt bør der som erstatning for F-16 kampflyene anskaffes nye fly, der produceres i stort antal, er taget i operativ anvendelse
umiddelbart før udskiftningen af F-16 og som anvender den mest moderne teknologi. Dette vurderes at give det største potentiale for lønsom anskaffelse og
lang levetid, herunder mulighed for forlængelse heraf via løbende opdateringer.
Henset til det erfaringsmæssigt lange tidsaspekt fra udvikling til produktion af et
nyt kampfly er det Udvalgets vurdering, at det allerede på nuværende tidspunkt
vil være hensigtsmæssigt og nødvendigt at overveje, hvorledes F-16 flyflåden skal
udskiftes. Det vurderes endvidere, at det vil være af afgørende betydning for F-16
erstatningsflyenes mulighed for at løsede tilknyttede fremtidige opgavekompleks,
at forsvaret deltager aktivt så tidligt som muligt i udvikling af produktionsforberedelse af et nyt kampfly.
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Udviklingsfasen omfatter, udover den langvarige og komplekse udvikling og test
af kampflyet, tilpasning af dette tilopgavekomplekset og ikke mindst mulighed
for certificering af relevante danske våbensystemer mm. Danmark vil således i
denne fase kunne få den nødvendige indflydelse på flyets endelige egenskaber.
Produktionsforberedelsesfasen omfatter, udover planlægning og start af selve
produktionen, forberedelse af serviceringsfaciliteter i Danmark, anskaffelse af
test- og prøveudstyr samt initialbeholdning af visse reservedele. Udgifter i forbindelse med udviklings- og produktionsforberedelsesfasen kan opfattes som en initialbetaling, der senere modregnes i en evt. anskaffelse.
Tidlig og aktiv dansk deltagelse i udvikling og produktionsforberedelse af F-16
erstatningsflyene vil endvidere optimere grundlaget for dansk industris deltagelse
heri. En sådan deltagelse i et større kampflyprojekt kan dels medføre et varigt
samarbejde, der rækker udover kompensationsforpligtigelsen, dels, via teknologioverførsel, medføre nye muligheder for de pågældende virksomheder.
Projektet bør disponeres med ca. 500 mio. kr. midt i perioden og ca. 1.000 mio .
kr. sidst i perioden.
Etablering af en tilfredsstillende efterretn ingsindhentningskapacitet i perioden, bl.a.
med henblik på deltagelse i internationale operat ioner, forudsætter gennemførelse
af følgende delprojekter:
• Udbygning af F-16 rekognosceringssystem. Projektet omfatter anskaffelse af yderligere et antal rekognosceringspods og -sensorer med tilhørende støtteudstyr med
henblik på at optimere samtidig indsættelse af rekognosceringssystemet i såvel
national som international regi. Projektet omfatter endvidere anskaffelse af datalink fra F-16 til rekognosceringssystemets jordbaserede dele, herunder NATO AGS,
med henblik på en hurtigere formidling af rekognosceringsoplysninger. Projektet
bør disponeres med ca. 350 mio. kr. midt i perioden .
• Anskaffelse af UAV. Projektet omfatter indledningsvis anskaffelse af et UAVsystem til rekognoscering samt støtteudstyr. Systemet forventes integreret i NATO
AGS. Anskaffelsen forventes fulgt op sidst i perioden med yderligere anskaffelse
af UAV. Projektet bør disponeres med 140 til 365 mio. kr. først i perioden og med
ca. 830 mio . kr. sidst i perioden .

I
Opretholdelse af en tilfredsstillende luftbåren luftforsvarskapacitet, bl.a. med henblik
på deltagelse i internationale operationer, forudsætter gennemførelse af følgende
delprojekter:
• Ammunition til fly, fase 3. Projektet indeholder anskaffelse af nye luft-til-luft missiler til erstatning for flyvevåbnets eksisterende AIM-9N missiler. Projektet er en
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opfølgning på den indledende anskaffelse af nye missiler til erstatning, som i henhold til Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 påbegyndes i 1998. Projektet bør
gennemføres i den første del af perioden med et disponeret beløb på ca. 210mio.
kr.
• Opdatering af luft-til-luft missiler. Projektet omfatter opdatering af AIM 120
AMRAAM missilerne, således at disse fortsat opfylder kravene til et t idssvarende
luftforsvarsmissil. Opdateringen bør disponeres med ca. 300 mio. kr. midt i perioden.
Etablering af en tilfredsstillende luftbåren luftoperationskapacitet, herunder bl.a. til
indsættelse i internationale operationer til støtte for landmilitære og maritime operationer mm., forudsætter gennemførelse af følgende delprojekt:
• Supplerende anskaffelse af præcisionsvåben. I 1999 gennemfører flyvevåbnet i
henhold t il Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 en indledende anskaffelse af
præcisionvåben til F-16. Denne anskaffelse skal tillige med forbedring af flyets sigtesystem ses i relation til stadig stigende krav om øget præcision ved våbenaflevering, herunder mulighed for udpegning af mål med henblik på i størst muligt
omfang at reducere uønsket skadevirkning. Præcisionsvåbnene til F-16 forventes
at basere sig på satellitnavigation . Idet anskaffelsen i 1999 kun indeholder et begrænset antal, bør der i første periode anskaffes yderligere præcisionsvåben. Projektet bør disponeres med et beløb på ca. 300 mio. kr.

Transportfly. C-130. HERCULES
Flyvevåbnet råder i dag over tre stk. (-130 transportfly. En planlagt strukturmodifikat ion i 2003 vil forlænge den tekn iske levetid af ( -130 til sidst i perioden. På dette tidspunkt må en erstatningsanskaffelse for (-130, alternativt en større levetidsforlængeise, nødvendigvis påregnes gennemført af tekniske årsager. (-130 transportfiyene er udrustet med et selvbeskyttelsessystem, der kræver en modernisering
midt i perioden.
(-130 opfylde r i hele perioden de operat ive krav til transportkapacitet i den regionale rolle, men (-130 kan ikke på lønsom vis løse mindre og hyppigt forekomne
transportopgaver.
Forsvarets øgede internati onale engagement medfører et øget behov for militær
lufttransport ifm. udstationering, gentorsyning og hjemtagelse af enheder. Der er således behov for en udvidelse af flyvevåbnets transportflyflåde.
Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsstillende lufttransportkapacitet i perioden forudsætter
gennemførelse af følgende delprojekter:
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• Strukturmodifikation af (-130. Projektet omfatter strukturmodifikation af (-130
flyenes centervinge mm. med henblik på opretholdelse af flyvevåbnets nuværende lufttransportkapacitet til indsættelse såvel nationalt som internationalt. Projektet bør disponeres med ca. 30 mio. kr. i den første del af perioden .
• Opdatering af (-130 advarsels- og vildledningssystemer. Projektet omfatter opdatering af (-130 transportflyenes advarsels- og vildledningssystemer med henblik
på at tilsik re fortsat overlevelse i fjendtlige områder, herunder specielt ifm . deltagelse i internationale operationer, på trods af den forventede teknologiske udvik-

Transportfly, C-130, HERCULES

ling inden for luft-til-luft missiler. Opdateringen bør gennemføres koordineret
med opdateringen af F-16 kampflyenes advarsels- og vildledningssystemer midt i
perioden. Projektet bør disponeres med ca. 100 mio. kr. til (-130 .
• Anskaffelse af yderligere (-130 fly. Projektet omfatter anskaffelse af yderligere 12 stk. brugte (-130 transportfly med henblik på i højere grad at kunne tilgodese
forsvarets behov for militær lufttransportkapacitet ifm. det internationale engagement. Projektet bør disponeres med ca. 225-450 mio. kr. først i perioden.
• Erstatningsanskaffelse/levetidsforlængelse af (-130. Projektet omfatter erstatningsanskaffeise eller levetidsforlængelse af (-130 med henblik på at opretholde
flyvevåbnets nuværende lufttransportkapacitet i såvel nationalt som internat ionalt
regi. Projektet bør disponeres med ca. 1600 mio. kr. sidst i perioden .
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Fiskeriinspektionsfly, GULFSTREAM III
Flyvevåbnet råder over to G-III fly og et nyanskaffet f ly. Flyene anvendes bl.a. til lufttransport, fiskeriinspektion, miljøovervågning og maritim rekognoscering, herunder
bl.a. ifm . deltagelse i NATO reaktionsstyrker. De to G-III flyer i øjeblikket operativt
og teknisk mindre tilfredsstillende, idet det planlagte opdateringsprogram - på
grund af et totalhaver i i 1996 - blev indstillet og overvejelser om en erstatningsanskaffeise indledt. Undersøgelser har vist, at det vil være mest fordelagtigt hurtigst
muligt at foretage en erstatningsanskaffelse for de to resterende G-III fly fremfor at
lave en midtvejsopdatering. En erstatning af de to resterende G-IIIfly med en ny type
fly vil medføre både en tilfredsstillende kapacitet, og at de tekniske og operative krav
bliver tilfredsstillende opfyldt j resten af perioden.
GULFSTREAM-strukturen vurderes efter år 2000 ikke i fuldt omfang at kunne opfylde kravene til fiskeriinspektionskapacitet samt deltagelse i NATO reaktionsstyrker,
da kun det nyanskaffede fly opfylder de operative og tekn iske krav.

Konklusion
Retableringen af en tilfredsstillende lufttransport-, miljøovervågnings-, fiskeriinspektions- og marit im overvågningskapacitet kræver gennemførelse af følgende delprojekt:
• GULFSTREAM '" erstatningsanskaffelse. Projektet omfatter anskaffelse af yderligere to nye fly i forlængelse af den gennemførte anskaffelse af et erstatningsfly.
Projektet bør disponeres med ca. 490 mio. kr. først i perioden.

Helikopter, S-61. SIKORSKY
Flyvevåbnets eftersøgnings- og redningskapacitet er baseret på en helikopterflåde
bestående af otte stk. 5-61 helikoptere . 5-61 er i nuværende udgave ikke udrustet
med selvbeskyttelsesudstyr og drifts- og vedligeholdelsesudgifterne forventes i år
2000 at have nået et uacceptabelt højt niveau som følge af nedslidning, korrosion
samt problemer omkring fremskaffelse af reservedele mv.
Helikopterne besidder ikke et udviklingspotentiale, og det vil ikke være driftsøkonom isk rentabelt at gennemføre en levetidsforlængelse. En erstatningskapacitet må
derfor t ilvejebringes snarest efter år 2000.

Konklusion
Retableringen af en tilfredsstillende eftersøgnings- og redningskapacitet i perioden
forudsætter gennemførelse af følgende delprojekter:
• Erstatningsanskaffelse for 5-61 redningshelikoptere . Projektet omfatter anskaffelse af 8 nye redningshelikoptere, der er i stand t il at løse eftersøgnings- og redningsopgaver såvel nationalt som i forbindelse med internationale operationer.
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Såfremt hæren anskaffer samme type transporthelikopter vurderes det, at der vil
kunne opnås en vis mængderabat. Under denne forudsætning børprojektet disponeres med ca. 1700 mio. kr. umiddelbart efter år 2000. Projektet forudsættes
gennemført ved ekstraordinær tilførsel af midler.

Træningsfly. T-l? SUPPORTER
Flyvevåbnet råder i dag over 28 T-17 træn ingsfly, primært anvendt til grundlæg gende og vedligeholdende pilottræning. T-17 anvendes endvidere til bl.a. kurer-,
observations- og kalibreringsflyvninger. En mindre opdatering af flyets instrumentering er iværksat. Det vurderes, at en erstatningsanskaffelse af flyet vil være nødvendig midt i perioden på grund af stærkt stigende driftsomkostninger samt teknologisk forældelse.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsstillende kapacitet til pilotuddannelse medfører behov for
gennemførelse af følgende delprojekt:
• Erstatningsanskaffelse for T-17. Projektet omfatter anskaffelse af nye træningsfly
til erstatning for T-17. Projektet bør disponeres med ca. 400 mio. kr. midt i perioden.
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Flyvevåbnet råder over et jordbaseret luftforsvar bestående af HAWK-, STINGER- og
UlD-eskadriller, hvoraf sidstnævnte er deaktiveret i 1996. Flyvevåbnets luftforsvarskapacitet vurderes i år 2000 at opfylde de operative krav henset t il den reducerede
nationale trussel.
HAWK-systemets engagementsevne er begrænset, idet det kun er muligt at engagere et fly ad gangen med hver målfølgeradar. Endvidere vurderes HAWK-missilerne
at være operat ivt mindre tilfredsstillende over for nye fly, der er under udvikling med
henblik på operat iv indsættelse efter år 2005, samt overfor taktiske ballistiske missiler (TBM), der ligeledes forventes at kunne blive indsat mod HAWK-systemet midt
i perioden og fremefter, primært ifm . deltagelse i internationale operat ioner. Beskyttelse af egne enheder i forbindelse med internationale operat ioner mod angreb med
TBM, der forventes at kunne medbringe kemiske kampstoffer, vurderes at have stor
betydning . På den baggrund bør HAWK-m issilerne udskiftes helt eller delvist midt i
perioden.
HAWK-systemet vurderes med den igangværende opdatering at kunne opfylde de
fremtidige krav til en moderne kommando-, kontrol- og varslingskapacitet, idet dog
rækkevidden og højdedækningen af systemets varslingskapacitet af hensyn til forsvar mod TBM bør udbygges. Der bør således anskaffes længererækkende varslingsradarer midt i perioden til anvendelse på HAWK afdelingsniveau .
STING ER-eskadrillerne opstilles på mobil iseringsbasis som en del af Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 og vurderes at være operativt tilfredsstillende i hele perioden . Systemet besidder ikke altvejrskapacitet og enhederne er kun mobile i begrænset omfang. For at øge enhedernes mobilitet er der behov for en supplerende
anskaffelse midt i perioden.
UlD-eskadrillerne er deaktiveret som følge af Aftale om forsvarets ordning 1995
- 1999. Ved integrati on med flyvevåbnets opdaterede jordbaserede luftforsvar
(HAWK og STINGER) vurderes det lønsomt at modernisere dele af UlD kanonsystemet, hvorved flyvevåbnets nærluftforsvar bevarer en t ilfredsstillende altvejrskapacitet. Der kan herved etableres et hensigtsmæssigt mix af forskellige våbensystemer
(missiler og kanoner) i det jordbaserede luftforsvar, hvilket vurderes at øge effektiviteten. Såfremt dele af UlD kanonsystemet moderniseres, bør dette - grundet operative og økonomiske betragtninger - ske først j perioden.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsstillende jordbaseret luftforsvarskapacitet i perioden forudsætter gennemførelse af følgende delprojekter:
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• Mellemrækkende jord-til-luft missiler til det jordbaserede luftforsvar. Projektet
omfatter anskaffelse af en ny type missiler mod fly som supplement til eller erstatning for HAWK-systemets eksisterende missiler. Endvidere modifikation eller anskaffelse af nye afskydningsramper med henblik på at øge HAWK-systemets reaktions- og engagementsevne overfor både gamle og nye typer kampfly. Projektet
bør disponeres med ca. 800 mio. kr. i den første del af perioden
• Anskaffelse af længererækkende radarer inkl. anti T8M-kapacitet. Projektet omfatter anskaffelse af længererækkende varslingsradarer med indbygget kapacitet
overfor T8M. Disse varslingsradarer vil endvidere kunne benyttes ifm. international indsættelse af dele af det jordbaserede luftforsvarssystem med henblik på imødegåelse af angreb med T8M . Anskaffelsen bør disponeres med ca. 450-550 mio.
kr. midt i perioden.
• Projektet omfatter anskaffelse af anti T8M-missiler til det jordbaserede luftforsvar.
Anti T8M-missilerne vil kunne anvendes såvel i den nationale rolle, som ifm. international indsættelse. Projektet bør disponeres med ca. 700-800 mio . kr. midt i
perioden .
• Modernisering af nærluftforsvaret. Projektet omfatter anskaffelse af supplerende
materiel til flyvevåbnets STINGER eskadriller med henblik på at øge deres mobili-
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tet og muliggøre selvstændig indsættelse uden for flyvevåbnets flyvestationer. Projektet omfatter endvidere en delvis modernisering af UlD kanonsystemet. Herved
bevarer flyvestationernes nær-Iuftforsvar en tilfredsst illende altvejrskapacitet. Projektet bør disponeres med ca. 200 mio. kr. midt i perioden .

FLYVEPLADSUDSTYR
Flyvevåbnets operationer er kendetegnet ved, at de udgår fra permanente faciliteter.
Opretholdelsen af disse med dert il hørende materiel i det nuværende omfang, er
således en forudsætning for, at flyvevåbnets fly- og helikopteroperationer kan gennemføres på tilfredsstillende vis.
Dele af flyvestationernes tilhørende materiel består af anflyvnings- og landingshjælpemidler samt et lufttrafikkontrolsystem. Anflyvn ingshjælpemidlerne består dels
af et militært navigationshjælpemiddel (TACAN), som forventes at kunne holdes i
teknisk og operat iv tilfredsstillende drift i hele perioden, og dels anflyvningsradarer
(TMA). En gennemgr ibende opdatering af TMA er iværksat. I perioden forventes
endvidere mindre teknologiske opdateringer, som vil holde radarerne i tilfredsstillende stand i resten af perioden.
Som landingshjælpemiddel anvendes en landingsradar (PAR), der i øjeblikket er
NATO standard landingshjælpemiddel. Systemet vurderes at være teknisk tilfredsst illende indtil år 2005, men er allerede nu mindre tilfredsstillende operat ivt på grund
af manglende kapacitet og personelkrævende betjen ing. Den økonom iske disponering t il erstatning af PAR er foretaget i indeværende forligsperiode, men valg af
erstatningssystemet afventer NATO's udpegning af fremtidig standard for landingshjælpemiddel. Den reelle erstatning kan tænkes at trække ud t il efter år 2000.
Lufttrafikkontrolsystemet er under opdatering og forventes i år 2000 at være tilfredsstillende. Imidlertid stiller den for tiden stærkt stigende lufttrafik krav om øget
informationsudveksling mellem og integrering af luft kontrolenheder, hvilket gør
systemet operativt mindre tilfredsstillende i første del af perioden. En yderligere opdatering planlægges gennemført i samarbejde med civile luftfartsmyndigheder.

Konklusion
En opretholdelse af en t ilfredsstillende kapacitet i perioden forudsætter gennemførelse af følgende delprojekt:
• Opdatering af lufttrafikkontrolsystemet. Projektet omfatter en opdatering af flyvevåbnets lufttrafikkontrolsystem i samarbejde med de civile luftfartsmyndigheders tilsvarende opdatering ifm . projektet Danish Air Traffic Management System.
Opdateringen bør disponeres med ca. 150 mio. kr. midt i perioden.
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UDSTYR SAMT KOMMUNIKATIONSSYSTEMER

Flyvevåbnet råder over et kommandosystem baseret på en række kommando-, kontrol- og informationssystemer såsom ACCIS, TOSCA, VERDI mm. samt en række
kommunikationssystemer. Kommandosystemet rummer et stort udviklingspotentiale og vurderes i perioden 2000-2011 at kunne opdateres i takt med den hurtige
teknologiske udvikling på området.
Flyvevåbnet råder over et kontrolsystem baseret på tre operationscentraler, der
med den planlagte udskiftning af computer- og displayudstyr i 1998-1999 med moderne arbejdsstationer vurderes at opfylde de nationale krav i år 2000. Antallet af
kontrolcentraler planlægges reduceret fra tre til to ifm. den nedenfor beskrevne integration af varslingsradarer.
Flyvevåbnets kommunikationssystemer vurderes at kunne holdes i tilfredsstillende
tilstand i perioden ved løbende opdateringer.
Flyvevåbnets kommando- og kontrolkapacitet vurderes i år 2000 at opfylde de
operative krav i nationalt regi. Midt i perioden er det planlagt at indføre et nyt kommando- og kontrolsystem; NATO Air Command and Control System (ACCS), finansieret via NATO Security Investment Program. ACCS opfylder kravene til kommandoog kontro lfunktionaliteter såvel nationalt som i forbindelse med integration i NATO
i perioden, idet en funktionel udbygning af ACCS er planlagt i NATO-regi sidst i perioden. Strukturelt omfatter første del af ACCS-implementeringen etablering af en
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kombineret luft-operationscentral (CAOC) og en opdateret kontrolfacilitet (ARS).
Herudover er der behov for opdatering af yderligere en kontrolfacilitet til varetagelse af den nationale suverænitetshævdelse mm.
Flyvevåbnets overordnede kommando- og kontrolfaciliteter ifm. internationale
operationer vurderes at være tilfredsstillende i år 2000. Ifm. deltagelse i internationale operationer skal kommando- og kontrolfaciliteter dels anvendes til ud-førelse af
kommando- og kontrol i det udstat ionerede område, dels anvendes til ud-øvelse af
den hjemlige kommando- og kontrol over udsendte enheder. Flyvevåbnets nuværende kommando- og kontrolkapacitet er opbygget omkring stationære faciliteter og
kan således ikke umiddelbart indsættes uden for nærområdet. Det må imidlertid
påregnes, at overordnet kommando- og kontrol over udsendte enheder dels kan
udføres via eksisterende kommando- og kontrolfaciliteter i nærheden af operationsområdet, dels kan udføres via de hjemlige kommando- og kontrolfacil iteter under
udnyttelse af langtrækkende kommunikationssystemer. Detaljeret kommando og
kontrol over f.eks. udsendte luftforsvarsstyrker kræver imidlertid tilvejebringelse af
en transportabel kommando- og kontrolfacil itet. En sådan bør således opbygges.
Flyvevåbnet råder over et varslingsystem baseret på 5 langtrækkende varslingsradarer, hvoraf reelt kun en er t ransportabel. Disse integreres i perioden 1997-1999 til
de tre operationscentraler i kontrolsystemet og til ACCS i år 2004. Herudover suppleres varslingssystemet primært ved hjælp af øvrige militære sensorer samt et antal
civile radarer. De langtrækkende varslingsradarer ved Skrydstrup og Multebjerg vurderes pga. teknologisk forældelse at skulle udskiftes omkring år 2005 . Den langtrækkende varslingsradar ved Skovhuse forventes af samme årsag at skulle udskiftes
i 2010 . Flyvevåbnets regionale overvågningskapacitet vurderes i år 2000 at opfylde
de operative krav, hvorimod flyvevåbnets overvågningskapacitet ifm. internationale
operationer ikke vurderes at være tilfredsstillende i år 2000, henset til de nuværende radarers manglende mobilitet og manglende logistisk støttestruktur til den
ene radar, der er transportabel. Ifm . den levetidsbestemte udskiftn ing af flyvevåbnets
langtrækkende varslingsradarer bør en højere grad af mobilitet derfor indføres tillige med, at den nødvendige logistiske støttestruktur bør etableres.
Satellitovervågning vurderes på længere sigt at kunne supplere den nuværende
overvågningskapacitet. Satellitovervågning vurderes mest økonom isk fordelagtigt at
kunne etableres ved køb/leje af adgang til andre landes satellitsystemer. Satellitovervågning vurderes endvidere at kunne supplere flyvevåbnets løsning af opgaver til
støtte for det civile samfund eksempelvis eftersøgnings- og redningsopgaver samt
miljøovervågning.

Konklusion
Opretholdelse af en tilfredsst illende kommando- og kontrolkapacitet i perioden forudsætter at følgende delprojekter gennemføres:
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• Udskiftning af varslingsradarer. Projektet omfatter udskiftning af 2 af flyvevåbnets
langtrækkende varslingsradarer. Ved udskiftning inddrages mulighederne transportable radarer med henbl ik på international indsættelse. Projektet bør disponeres med ca. 400 mio. kr. midt i perioden .
• Udskiftning af yderligere en varslingsradar samt etablering af transportabel kontrol- og varslingsfacilitet med henblik på at kunne udøve detaljeret kommando og
kontrol ifm. internationale operationer. I tilknytning hert il etableres desuden den
nødvendige logistiske støttestruktur til indsættelse af en eller flere af flyvevåbnets
langtrækkende varslingsradarer i internationale operationer. Projektet bør disponeres med ca. 500 mio . kr. sidst i perioden .
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Såfremt de foreslåede anskaffelser og moderniseringer af flyvevåbnets hovedmaterieigenstande gennemføres, vil dette bl.a. betyde, at den grundlæggende kampflykapacitet fastholdes, og flyene vil med de nye præcisionsvåben, natsensorer, rekognosceringssystemer, SEAD-udstyr, og selvbeskyttelsesudstyr i højere grad end t idligere være egnet til opgaver i internat ionalt regi. Anskaffelse af UAV vil styrke evnen til
at udføre rekognoscering i særligt farefulde områder, hvor der er stor risiko for nedskydning. Deltagelse i udviklingen af et nyt kampfly vil endvidere kunne sikre en levering af nye tidssvarende fly til det danske forsvar i takt med, at F-16 flyene trinvis
udtages af akt iv tjeneste.
Opdatering af de eksisterende transportflys selvbeskyttelsesudstyr vil øge besætningens sikkerhed . En senere erstatningsanskaffelse for C-BO vil fastholde flyvevåbnets transportflykapacitet i perioden . Transportflyene vil fortsat have betydning
for forsvarets evne til hurtigt at kunne udsende og hjemtage personel og vil samtidig sikre, at almindelige forsyninger og reservedele mv. kan tilgå udsendte enheder.
En udvidelse af lufttransportkapaciteten ved yderligere anskaffelse af et antal C-BO
fly vil således styrke dette område væsentligt.
Den samlede udskiftning af flyvevåbnets GULFSTREAM III fly fastholder evnen til
at gennemføre det nuværende opgavekompleks , herunder fiskeriinspektion og deltagelse i NATO reaktionsstyrker, samt udførelse af flybåren miljøovervågning .
En anskaffelse af nye redningshelikoptere vil fastholde forsvarets nuværende kapacitet ifm. eftersøgnings- og redningsopgaver.
De nye missiler til HAWK-systemet, udbygning af STINGER's mobil itet og delvis
modernisering af U70 kanonsystemet muliggør en integreret og fleksibel anvendelse af det jordbaserede luftforsvar. Dette vil endvidere betyde, at der fra den samme kontrolfacilitet kan indsættes forskellige typer af våben. Herved kan der på løn-
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som måde etableres det optimale mix af jordbaserede luftforsvarsmidler i forbindelse med såvel nationale som internationale operationer. Luftforsvarets kapacitet
udbygges i form af nye radarer og missiler, således at den stigende trussel fra takti ske ballistiske missiler kan imødegås. En sådan kapacitet vil endvidere sikre en større
beskyttelse af udsendte enheders personel og materiel.
En opdater ing af det danske lufttrafikkontrolsystem, inklusive opdatering af eksisterende anflyvnings- og landingsudstyr, vil bidrage til en styrkelse af den almindelige flyvesikkerhed.
.
Afslutningsv is skal det nævnes, at kontrol- og varslingsgruppen bliver tilført mobile radarer og kontrolfaciliteter. Dette vil styrke evnen til at udføre kommando og
kontrol over såvel fly som luftforsvarsenheder, som måtte blive udsendt i forbindelse med NATO's hurtige reaktionsstyrker, og vil give mulighed for at støtte et
CJTP-hovedkvarter.

1

Combined Joint lask Force
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Kapitel 4

Det værnsfælles område
INDLEDNING

I dette kapitel foretages der med baggrund i DEL I og DEL" en analyse og vurdering
af værnsfælles behov for materielerstatning, modernisering af materielsystemer
samt behov for nyanskaffelser.

VABEN

Tungt maskingevær. 12.7 mm
Tungt maskingevær indgår som støttevåben i alle tre værn. Våbnet kan indsættes fra
vognaffutage, trefod eller luftværnsaffutage. Tungt maskingevær er delvist nedslidt
og har ofte funktioneringsfejl. Våbnet indeholder ikke noget udviklingspotentiale
efter den driftsmæssige renovering i begyndelsen af perioden, hvorfor en modifikation ikke kan anbefales.

Konklusion
Udskiftning af våbensystemet bør påbegyndes sidst i perioden . Udskiftning af hele
våbensystemet vil beløbe sig til ca. 500 mio. kr. Anskaffelsen kan opdeles i deIanskaffelser, hvor den indledende anskaffelse bør gennemføres med disponering af ca.
100 mio. kr.

Let maskingevær. 7.62 mm
Let maskingevær anvendes af alle værn som støttevåben. Let maskingevær har et
upræcist sigtemiddel, der ikke er egnet i forbindelse med kamp i mørke. I hæren
anskaffes, jf. Aftale om forsvarets ordning 1995-1999 termisk sigte til let maskingevær til en del af hærens enheder.
Ved Den Danske Internationale Brigade anvendes gevær M/95 med en kaliber på
5,56 mm. Af logistiske årsager bør disse styrkers mindre beholdning af let maskingevær - der har et natsigte - udskiftes med et nyt maskingevær med samme kaliber
som geværet. Det nye maskingevær bør ligeledes have et sigtesystem med mørkekampkapacitet.
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Konklusion
Der bør tilføres et nyt sigtesystem med mørkekampkapacitet t il resterende lette
maskingeværer i begyndelsen af perioden . Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet
pris på ca. 90-100 mio. kr.
Der bør endvidere i begyndelsen af perioden anskaffes et mindre antal nye lette
maskingeværer (inklusive et sigtesystem med mørkekampudstyr) til erstatning for
det nuværende lette maskingevær til Den Danske Internationale Brigade og til de
øvrige hurtige reaktionsstyrker. Anskaffelsen bør disponeres med ca. 100 mio. kr.

Gevær, 7,62 mm
Geværet anvendes som standardgevær ved alle værn. Geværet har hyppige funktianeringsfejl og kræver en omfattende skydeuddannelse. Den tekniske tilstand og
operative anvendelighed vurderes mindre tilfredsstillende i slutn ingen af perioden.
Geværet indeholder ikke noget udviklingspotentiale og bør udskiftes med et tidssvarende våben.

Konklusion
Der bør sidst i perioden anskaffes nyt standardgevær til forsvarets enheder. Anskaffelsen kan opdeles i delanskaffelser, hvor den indledende anskaffelse bør gennemføres med disponering af ca. 200 mio. kr. i den midterste del af perioden og en supplerende anskaffelse på ca. 125-150 mio . kr. i den sidste del af perioden .

ABC-MATERIEL

ABC-materiel findes i alle tre værn til beskyttelse af den enkelte soldat. Derudover er
enkelte køretøjer samt skibe og faste installationer sikret mod ABC-angreb. Materiel til beskyttelse af enkeltmand er moderne og velfungerende, bortset fra C-beskyttelsesdragten, der ikke kan genforsynes.
De automatiske C-detektions- og alarmanlæg er slidte og kan for øjeblikket kun
detektere nervegasser, hvilket ikke er tilfredsst illende.
Ved indsættelse i internationale operationer, hvor der kan være risiko for radioaktiv udstråling og udslip af gasarter, vurderes dele af detektionsmateriellet ikke fuldt
ud at leve op til kravene om detektion .

Konklusion
Der bør i begyndelsen af perioden gennemføres anskaffelser med henblik på at
automatisere indhentningen af informationer på ABC-området. Lokal varsling og
alarmering af enhederne bør ligeledes automatiseres. Endvidere bør det nuværende
C-detektionsudstyr, renoveres og modificeres til en tidssvarende standard. Med henblik på at kunne operere i områder, hvor der er fare for radioaktivt udslip, bør be-
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holdningen af dosimetre og intensitetsmålere udskiftes. Anskaffelserne vurderes at
beløbe sig til ca. 50-75 mio. kr.

SANITETSMATERIE L

San itetsmater iel findes i alle enheder. Materiellet spænder lige fra sygehjælpertasker
til felthospitaler, og standarden varierer fra forældet til moderne materiel. Sanitetsmateriellet, og de opgaver, der løses med dette materiel, har stor betydning for den
enkelte soldats motivation til at løse de pålagte opgaver. Der er i særlig grad i internationale operationer et krav om, at soldaten kan behandles hurtigt og effektivt. På
behandleområdet lever kun felthosp italet ved Den Danske Internationale Brigade op
til de krav, man kan stille til et moderne felthospital. De ældre felthospitalers samt
afdelings- og hovedforbindepladsernes behandleudstyr og teltmateriel er forældet.

Konklusion
Der bør i begyndelsen af perioden - som erstatning for blandt andet nedslidt
behandleudstyr mv. - anskaffes tre nye felthospitaler. Anskaffelsen vil beløbe sig til
en samlet pris på ca. 125-150 mio. kr.

Felthospital opstilleti terrænet
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I NFORMATIONSTE KNOLOGISK
INFRASTRUKTUR

Forsvarets Integrerede Informatik Netværk (FIINI bærer både den administrative og
den operative telefon- og datatransm ission. Det vurderes, at transmissionsbehovet
vil øges i takt med den teknolog iske udvikling , hvilket vil medføre at transmissionsbehovet midt i perioden vil overstige netværkets kapacitet.

Konklusion
Systemets kapacitet bør løbende justeres i forhold t il behovet. En større opdatering
må forventes midt i perioden. Opdateringen vil beløbe sig til en samlet pris på ca.
100 mio. kr.

FLYBAREN .JORDOVERVAGNING

I forb indelse med en konflikt er der i krisestyringsøjemed behov for, at såvel politiske som militære beslutningstagere til stadighed har de bedst mulige informationer
om situationen på land- og havoverfladen, herunder om der foregår flytn ing og koncentration af våbensystemer og styrker. Herved opnås et bedre beslutningsgrundlag ,
både for den politiske beslutningsproces og for den militære fører, når denne skal
indsætte sine enheder. Erfaringer fra bl.a. Golfkrigen og operat ionerne i det tidl igere Jugoslavien har vist, at dette er af største vigtighed.
I NATO-regi arbejdes der med et projekt vedrørende etablering af en fælles flybåren overvågning af både jord og havoverfladen All iance Ground Surveillance
(AGS). Med overgangen fra NATO's tidligere beredskabssystem t il det nuværende er
der ikke længere automatik i nationale styrkers overgang til NATO, hvorfor disse ikke
altid kan forventes at være til rådighed, når behovet måtte opstå. Et NATO ejet
system vil garantere, at systemet altid er til rådighed for NATO og vil mindske NATO's
afhæng ighed af nationale systemer.
Det må forventes, at hæren, søværnet og flyvevåbnet involveres i AGS-projektet.
Projektet forventes indledningsvis at indeholde et flybaseret system bestående af et
antal fastvingede fly, der ved hjælp af radar overvåger modpartens bevægelser på
jord- og havoverfladen samt et antal t ilhørende jordstationer, der kan behandle data
modtaget fra flyene. I projektet indgår endvidere muligheden for at supplere systemet med yderligere fastvingede fly, helikoptere og tilhørende jordstationer. Systemet
forventes indført i begyndelsen af perioden .
Projektet bør indledningsvis søges finansieret via NATO Security Investment Program (NSIP). Men med udgangspunkt i det reducerede NATO-infrastrukturbudget
vurderes det ikke realistisk, at fællesfinansiering vil kunne gennemføres inden for det
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nuværende budget. Finansieringen må derfor forventes at skulle gennemføres på tilsvarende måde som ved NATO Airborne Early Warning (NAEW) projektet, hvor de
deltagende nationer i projektet bidrog til finansieringen efter en særlig fordelingsnøgle (Danmarks bidrag udgjorde 2,0009% af den totale investering).

Konklusion
Dansk deltagelse i projektet forventes i begyndelsen af perioden - med den i dag
kendte byrdefordeling i NATO - at beløbe sig til en samlet pris på ca. 350 mio. kr.

IN

FORMATION STE KNO LOG ISK

INNOVATIONSPROGRAM

Den informationsteknologiske udvikling vil få endog meget stor betydning på den
fremtidige kampplads. Samtidig har det måtte konstateres, at den informat ionsteknologiske udvikling går endog meget stærkt. Det vil således være en umulig opgave at fastlægge de teknologiske muligheder blot nogle få år frem i tiden . Mulighederne for at udnytte ny informationsteknologi inden for økonom iske overkommelige rammer hænger nøje sammen med evnen til at identificere og implementere teknologien, når den er t il rådighed på det civile marked i kommerciel udformning. Der
vil således til stadighed være behov for dels at følge udviklingen og derigennem
ident ifi cere kommercielle informationsteknologiske muligheder og dels løbende implementere disse i eller i tilknytning t il forsvarets våbensystemer eller i de tilhørende
kommando- og kontrolsystemer. Ligeledes vil der være behov for at gøre dette på
tværs af værnene i en evolut ionær proces, der gør det muligt løbende at opdatere
kommando- og kontrolsystemer mv. Det vil endelig være nødvendigt at afdække de
organisatoriske og personelmæssige konsekvenser heraf for derigennem at skabe
forudsætningerne for at opt imere udnyttelsen af de foretagne investeringer.

Konklusion
Der er behov for at etablere et informationsteknologisk innovationsprogram, der
dels har til formål at ident if icere kommercielle informationsteknologiske muligheder
og dels løbende implementere disse i eller i tilknytning til forsvarets våbensystemer
eller i de tilhørende kommando- og kontrolsystemer. Skal dette have betydende
effekt for forsvaret, bør der indledn ingsvis afsættes et mindre beløb i den første del
af perioden - indeho ldt i hærens anskaffelse på ca. 535 mio. kr., jf . DEL III, Kapitel I,
pkt. kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer - samt derudover 75 mio .kr. årligt til programmet fra midten af perioden.
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VEDRØRENDE

VÆRNS FÆLLES

OMRÅDE

Hovedparten af materielanskaffelserne mv. til det værnsfælles område tager udgangspunkt i den prioritetering, der angiver, at forsvaret skal kunne deltage aktivt i
løsningen af alle relevante internationale opgaver. Eksempler på dette er blandt
andet anskaffelser af let maskingevær, ABC-materiel og sanitetsmateriel til Den Danske Internationale Brigade mv.
Deltagelsen i AGS-projektet er af stor vigtighed for forsvaret, idet forsvaret herved
viser evnen og viljen t il at deltage i vigtige projekter i NATO-regi. Forsvaret vil samtidig kunne drage stor nytte af AGs-projektet i gennemførelsen af de internationale
engagementer i fremtiden, idet systemet vil kunne overvåge bevægelserne på landog havoverfladen, hvilket bl.a. vil være med til at sikre eget personel.
Opdateringen af FIINl er et eksempel på, at forsvaret prioriterer udnyttelsen af de
muligheder, som computer- og informationsteknologien i fremtiden vil give.
For yderligere at styrke dette område iværksættes endvidere et informationsteknolog isk innovat ionsprogram, der dels har til formål at ident if icere kommercielle informationsteknologiske muligheder og dels løbende implementere disse i eller i til knytning til forsvarets våbensystemer eller i de tilhørende kommando- og kontrolsystemer.

I

Forsvarets Integrerede Informatik Netværk
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Kapitel 5

Hjemmeværnet
INDLEDNING

I dette kapitel foretages der med baggrund i DEL I og DEL II en analyse og vurdering
af hjemmeværnets behov for materielerstatn ing, modern isering af materielsystemer
og behov for nyanskaffelser.
Hjemmeværnet er grundet sin særlige karakter afhængig af, at materiellet er t il
rådighed i forbindelse med uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Det vurderes derfor
kun i stærkt begrænset omfang muligt at basere sig på beredskabskontrakter for så
vidt angår hovedmaterielgenstande. Erstatningsbehov skal i videst muligt omfang
koordineres med anskaffelser ved øvrige værn med henblik på at sikre interoperabiIitet.

VASEN

Gevær, 7,62 mm
Geværet anvendes som standardgevær i hjemmeværnet. Geværet er nedslidt, har
hyppige funktioneringsfejl og kræver en omfattende skydeuddannelse. Den tekniske
tilstand og operative anvendelighed vurderes som mindre t ilfredsstillende sidst i
perioden . Geværet indeholder ikke noget udviklingspotentiale og bør udskiftes med
et tidssvarende våben.

Konklusion
Der bør sidst i perioden indledes erstatn ingsanskaffelse af geværet. Anskaffelsen kan
opdeles i en indledende anskaffelse på ca. 7000 stk. gevær med kikkert til brug ved
patruljeenheder mv., hvilket vil beløbe sig til ca. 50 mio. kr. samt en resterende
anskaffelse på ca. 45.000 stk. gevær uden kikkert, hvilket vil beløbe sig til 100-200
mio. kr.

Finskydningsgevær, 7,62 mm
Finskydningsgeværet udgør et væsentligt bidrag i forbindelse med hjemmeværnets
opgaveløsning . På grund af hyppige funktioneringsfejl og ringe rækkevidde er våbnet operativt og teknisk ikke tilfredsst illende. Kombinationen af håndvåbenild i et
mål komb ineret med et præcisionsvåben vurderes hensigtsmæssig i forbindelse med
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hjemmeværnets opgaveløsning. Samtidig er der i forbindelse med løsningen af opgaver i det nationale forsvar, herunder bevogtning af samfundsvitale installationer,
et behov for langtrækkende præcisionsvåben.

Konklusion
Der bør i begyndelsen af perioden anskaffes finskydningsgeværer til hjemmeværnet
t il erstatning for de nuværende geværer fra 1966. Anskaffelsen vil beløbe sig til en
samlet pris på ca. 100 mio. kr.

Maskinpistol, 9 mm
Hjemmeværnets maskinpistoler anvendes primært i forbindelse med egensikring og
stedbundne opgaver. Maskinpistolens ringe rækkevidde og teknologiske niveau
medfører et erstatningsbehov midt i perioden. Maskinpistolen kan med fordel erstattes med et nyt enhedsvåben. Dette vil medføre en forenklet logistisk struktur, nedbringe omkostningerne samt øge hjemmeværnets fleksibilitet.

Konklusion
Maskinpistolen bør midt i perioden erstattes med et nyt enhedsvåben. Anskaffelsen
omfatter et antal på ca. 15.000 stk. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på
ca. 50 mio . kr.

PANSERMINER

Hjemmeværnets panserminer er i en ikke tilfredsstillende stand. Ved at øge hjemmeværnets muligheder for observation i mørke og usigtbart vejr, kombineret med
længererækkende ildkraft i form af finskydningsgevær og ildstøtte. vurderes der ikke
længere at være behov for anvendelse af panserminer i forbindelse med løsningen
af hjemmeværnets nuværende opgaver.

STANDARDUDRUSTNING

OG

PERSONLIGE

BESKYTTELSESMIDLER

Oppaknings system og funktionsudrustning
Hjemmeværnets oppakningssystem og funktionsudrustn ing er nedslidt og bør
erstattes. Erstatningsanskaffelserne er opdelt i tre faser, hvor 1. og 2. fase - omfattende ca. 50% af hjemmeværnets styrke - vil være tilendebragt i begyndelsen af
perioden. 3. fase bør således gennemføres i begyndelsen af perioden omfattende
resterende basis, paksæk og funktionsudrustning .
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Konklusion
Erstatningsanskaffelsen af resterende oppaknings- og funktionsudrustning bør
iværksættes i begyndelsen af perioden. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris
på ca. 80 mio. kr.
Hjelm
Hjelmen anvendes af alle medlemmer og skal yde personlig beskyttelse mod
sprængstykker og lignende. Hjelmen er teknologisk forældet og bør udfases i begyndelsen af perioden.

Konklusion
Hjemmeværnets hjelme bør udfases i begyndelsen af perioden og erstattes med en
tidssvarende hjelm. Anskaffelsen omfatter et antal på ca. 70.000 stk. og vil beløbe
sig til en samlet pris på ca. 100 mio. kr.

ABC-

OG

SANITETSMATERIEL

Hjemmeværnet bidrager ved løsningen af opgaver i forbindelse med det nationale
atomare, biologiske og kemiske beredskab. Hjemmeværnets ABC-spore- og rensemateriel er teknisk nedslidt og operativt forældet. ABC-dragt (middel) anvendes i
forb indelse med egen beskyttelse. ABC-dragten bør, hvis de teknologiske muligheder er tilstede, søges indarbejdet i kampuniformen, subsidiært bør dragterne søges
anskaffet via beredskabskontrakter. De forældede dragter kan herefter anvendes
som uddannelsesbeholdning . Anskaffelserne af ABC-spore- og rensemateriel bør
indledes i begyndelsen af perioden og erstatning for ABC-dragten bør indledes midt
i perioden.
':;

Konklusion
Der bør i begyndelsen af perioden anskaffes materiel til erstatning for hjemmeværnets beholdninger af ABC-spore- og rensemateriel. Anskaffelsen omfatter ca. 660
sporesæt og ca. 100 rensesæt. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 10
mio. kr.
Der bør midt i perioden - til erstatning for ABC-dragt (middel) - indledes erstatningsanskaffelse. Anskaffe lsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 25-75 mio. kr.

OBSERVATIONSMATERIE L

Observationsmateriellet anvendes i forbindelse med løsningen af hovedparten af alle
hjemmeværnets opgavetyper. Den tekniske tilstand af observationsmateriellet er
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ikke tilfredsstillende. Hjemmeværnets manglende evne til at løse opgaver i mørke og
usigtbart vejr kan tilvejebringes gennem erhvervelse af moderne observations- og
sigtemateriel til hærhjemmeværnet.
Flyvehjemmeværnets og Marinehjemmeværnets observationsmateriel bør erstattes af termisk observationsudstyr for derved at skabe mulighed for observation i
usigtbart vejr. Luftmeldeposternes placering bevirker, at der kan ydes bidrag til overvågningen af de nære kystområder, landterritoriet og det lave luftrum . Overvågningen skal kunne foregå døgnet rundt og uanset vejrlig for effektivt at løse de pålagte opgaver. Materiellet kan tillige anvendes i forbindelse med løsningen af civilt
orienterede opgaver som søredning, miljøovervågning, eftersøgninger mv. for samfundet i fredstid .

Konklusion
Med henblik på at øge hjemmeværnets evne til at løse opgaver i mørke og usigtbart
vejr bør der anskaffes nyt og tidssvarende observationsudstyr med mørkekapacitet
til brug ved alle hjemmeværnets værnsgrene. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 200 mio. kr. Anskaffelsen foreslås delt i tre delanskaffelser med dis-

Luftmeldepost, der observerer og melder om aktiviteter i luften - under anvendelse af dele af
observationsmateriellet.
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ponering af ca. 50 mio. kr. i begyndelsen af perioden, ca. 100 mio. kr. midt i perioden samt ca. 50 mio. kr. sidst i perioden .

KOMM UNIKATIONSMATE RIE L

Radiokommunikationsforbindelsen mellem distrikts- og regionalt niveau er vital for
opgaveformidling og rapportering. Hjemmeværnets feltmæssige telefonforbindelser
og disses opkobling til civilt telefonnet anvendes tillige i forbindelse med opgaveformidling og rapportering . Erstatningsanskaffelse er mulig, men anvendelse af mobiltelefonteknologi kan anvendes som substitution. Mobiltelefonisystemet muliggør
anvendelse som traditionel radio- og telefonforbindelse. Projektets sårbarhed, hvis
man alene baserer sig på de civile operatører, vurderes at være stor. Ved anskaffelse
af vitale dele af et mobilt telefonisystem kan sårbarheden nedbringes markant. Ved
at basere sig på det civile net må der forventes højere driftsudgifter end de nuværende, til gengæld nedbringes anskaffelsesudgifterne væsentligt. Hjemmeværnets anskaffelse af kommunikationsudstyr skal koordineres med hærens anskaffelse af
områdesignalsystem og taktiske radiostationer.
Oprettelsen af patruljeenheder i hjemmeværnet har medført et behov for kommunikation over længere afstande i forhold til den normale hjemmeværnsgruppe.
Dette forhold bevirker, at radiomateriellet til patruljeenhederne ikke har den fornødne rækkevidde.

Konklusion
Til brug ved kommunikation over store afstande bør der anskaffes materiel til erstatning for det nuværende materiel. En konventionel anskaffelse vil beløbe sig til ca. 80
mio. kr. Anskaffelsen foreslås delt i to delanskaffelser med disponering af henholdsvis ca. 10 og ca. 70 mio. kr.
• Mobiltelefonikonceptet afhænger af antallet af brugere for at kunne fastlægge
dimensioneringen. Projektet kan for nærværende ikke prisfastsættes. Erstatningsanskaffeise i perioden med traditionel kommunikationsmateriel vil bestå af ca. 50
langtrækkende radiostationer og ca. 5000 felttelefoner. Anskaffelsen vil beløbe
sig til en samlet pris på ca. 70 mio. kr.
• Anskaffelse - midt i perioden - af traditionelt radioudstyr til patruljeenhederne
omfatter 400 stationer. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på ca. 10 mio.
kr.

289

D EL

III

KAPITE L

FARTØJER

5.

HJEMMEVÆR NET

.

Som platform for farvandsovervågningen anvendes et antal fartøjer. Hjemmeværnet
indledte i begyndelsen af 1990'erne erstatningsanskaffelse for de ældste fartøjer.
Der er truffet beslutning om tre serier ti seks fartøjer. 3. serie afsluttes i 2002 . Tilstanden af hovedparten af de resterende fartøjer er mindre tilfredsstillende grundet
almindelig nedslidning på grund af op til 60 års virke. Det vurderes rentabelt at levetidsforlænge seksfartøjer af 90-klassen. Herudover vurderes der behov for udfasning
af syv fartøjer sidst i perioden. Anskaffelse af fartøjer ud over 3. serie bør være fartøjer af typen "Mindre Standardfartøj, MK I". Anskaffelse af MK I vil tilsikre interoperabilitet mellem søværnet og hjemmeværnet. MK I bygger på STANDARD FLEXkoncepten og vil dermed muliggøre en bred anvendelighed af fartøjerne i forbindelse med løsningen af nuværende samt kommende opgaver, herunder også løsning
af civile opgaver.

Konklusion
Hjemmeværnets fartøjer af 90-klassen bør levetidsforlænges midt i
perioden . Levetidsforlængelsen vil
beløbe sig til en samlet pris på ca. 20
mio . kr.
Endelig bør der sidst i planperl oden anskaffes syv nye mindre standardfartøjer af typen MK I, baseret
på STANDARD FLEX-koncepten.
Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på 100-150 mio. kr.
Hjemmeværnsfartøj af 90-klassen

S, MU LATIONS MATE RIE L
Med baggrund i de stigende miljøkrav og den teknologiske udvikling inden for sirnulationsmateriel, bør dele af hjemmeværnets skydeuddannelse gennemføres i simulatorer. Med henblik på at kunne imødegå de stigende samfundsmæssige krav og øge
indlær ingen hos medlemmerne bør der anskaffes simulationsmateriel til brug i forbindelse med uddannelsen i hjemmeværnet.
Til den feltmæssige uddannelse forefindes lasersimulationsudstyr t il håndvåben,
men til panserværnsvåbnene mangler denne mulighed . Simulationsmu ligheder for
panserværnsvåbnene er af stor betydning for uddannelse og øvelse i enhedsrarnrne.
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Konklusion
Der bør midt i perioden anskaffes 12 skydesimulatorer til brug i forbindelse med
skydeuddannelsen samt anskaffes lasersimulationsudstyr t il panserværnsvåbnene .
Anskaffelserne vil beløbe sig t il en samlet pris på ca. 50 mio. kr.

ILDSTØTTE,

AMMUNITION

Hjemmeværnets ildkraft er alene baseret på håndvåben og panserværnsvåben. Der
rådes således ikke over støttevåben. herunder er der ingen brisant ammunition til
hjemmeværnets dysekanoner.

Konklusion
Der bør midt i perioden anskaffes brisantammunition til hjemmeværnets dysekanoner. Anskaffelsen vil beløbe sig til en samlet pris på 25-75 mio. kr.

AFSLUTTENDE

BEMÆRKNINGER

MATERIEL TIL

HjEMMEVÆRNET

VEDRØRENDE

Som nævnt i indledningen, er hjemmeværnet på grund af sin særlige karakter afhængig af, at materiellet er til rådighed i forbindelse med uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Det vurderes derfor kun i stærkt begrænset omfang muligt at basere sig
på beredskabskontrakter for så vidt angår hovedmaterielgenstande. Erstatningsbehov skal i videst muligt omfang koordineres med anskaffelser ved øvrige værn med
henblik på at sikre interoperab ilitet.
Fælles for samtlige anskaffelser og erstatninger til hjemmeværnet i perioden er at
de vil medvirke til at bringe standarden af materiellet op på et mere acceptabelt
niveau set i relation t il materielstandarden ved hæren, søværnet og flyvevåbnet.
Samtidig vil de ovennævnte materielerstatninger mv. være med til i endnu større
grad at sikre interoperabiliteten med de øvrige værn, hvilket eksempelvis anskaffelse af syv nye mindre standardfartøjer af typen MK I, baseret på FLEX-koncepten
samt anskaffelse af nyt kommunikationsmateriel, baseret på mobiltelefonikoncepten , er et godt eksempel på.
Simulationsanskaffelserne vil være med til - som i de øvrige værn - både at reducere omkostningerne samt give et mere realistisk uddannelses- og øvelsesmiljø, hvilket vil effektivisere uddannelsen.
Gennemførelsen af de anførte forslag til materielanskaffeiser mv. vil sætte hjemmeværnet i stand til i højere grad at samarbejde med det øvrige forsvar, inklusive det
civile samfund, herunder bidrage t il løsningen af fredstidsopgaverne.
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Kapitel 6

Forslag til materielskitse for perioden 2000-2011
INDLEDNING

Udviklingen af forsvarsmateriel er blevet dyrere, og der har gennem de seneste år
været en tendens til, at nye våbensystemer er mere kostbare end de våbensystemer,
der skal afløses. Til gengæld har de nye systemer generelt større ydeevne end de tidligere. Dette gælder kampvogne, flådefartøjer, fly mv. Såfremt materielanskaffelsernes andel af forsvarsbudgettet ikke stiger, vil konsekvensen være, at antallet af enheder, som der er økonomisk og operativ basis for at opstille, må reduceres.
De styrende begreber for økonomi og materielanskaffeiser, beskrevet i DEL I, kapitel 4, har ligget til grund for rapportens analyse og vurdering af forsvarets og hjemmeværnets eksisterende materiel og dermed behovet for nyt materiel. Som tidligere
nævnt anskaffer det danske forsvar primært materiel, der allerede er udviklet. I dag
er den militærteknologiske udvikling primært koncentreret om USA, og verdensmarkedet for forsvarsmateriel er stærkt reduceret på grund af faldende budgetter.
De vigtigste årsager til, at materiellet ofte er dyrt, er materieIlets kompleksitet og
kravet om høj kvalitet, samt at materiellet ofte er specificeret alene til militært brug.
Der har været gjort mange forsøg på at estimere en konkret prisudvikling. Analyser
viser, at der ud over den almindelige inflation eksisterer en såkaldt "teknologisk
inflation" på ca. 3-5%. Det kan konstateres, at visse materielsystemer er blevet relativt billigere, noget materiel har haft nogenlunde uforandrede priser, hvorimod prisen for de mest komplicerede våbensystemer, der normalt udgør den største del af
materielanskaffelserne , er steget betydeligt. De relative udgifter til materielanskaffelser har således generelt været stigende .
Forsvarsaftalen for 1995-1999 har givet forsvaret muligheder for, i perioden frem
til årtusindskiftet, at opnå og fastholde den nødvendige balance mellem de nuværende pålagte opgaver og de nødvendige udgifter til materielanskaffeiser. En fortsat balance vil imidlertid kræve, at den fastlagte økonomiske ramme til materielanskaffelser på i gennemsnit ca. 2.2 mia. kr. årligt (1996-niveau), inklusive materielanskaffelser til hjemmeværnet, ikke reduceres efter aftaleperioden - snarere tværtimod . Med henblik på at sikre, at forsvaret i perioden kan opfylde de i DEL I, kapitel
1 beskrevne opgaver, er der behov for, at forsvaret kan bibeholde en fortsat udvikling af den nuværende kapacitet.
Som det fremgår af materielskitsen - markeret med grønt - er materielanskaffelserne indledningsvis baseret på samme disponeringsramme, som er gældende under
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det nuværende forlig med i alt ca. 2,2 mia. kr. årligt opdateret til medio 1997 prisniveau, hvorved der fremkommer en gennemsnitlig årlig disponering på ca. 2,4 mia.
kr. Heri er taget højde for valutakursudviklingen på særlig markante områder.
Forsvarets og hjemmeværnets fremtidige behov for nyanskaffelser og moderniseringer mv. i perioden kan - ved en årlig disponering på ca. 2,4 mia. kr. - ikke gennemføres i det nødvendige omfang. Disse projekter - markeret med rødt - er benævnt øvrige prioriterede projekter i perioden.
Materieianskaffeisernes andel af forsvarsbudgettet i Danmark har ligget relativt
stabilt siden midten af 1980 'erne. Materieianskaffelsernes nuværende andel udgør
ca. 15% af det samlede budget. Sammenlignet med især de nordiske lande ligger
Danmark således på et noget lavere niveau.
De nævnte vurderinger er generelt udtryk for det forventede økonomiske behov
til materielanskaffeiser i perioden 2000-2011. Materielanskaffelsernes andel af forsvarsbudgettet ligger som nævnt i øjeblikket under, hvad de fleste andre sammenlignelige nationer anvender, og andelen ligger ligeledes under, hvad der er nødvendigt for at opretholde forsvarets beholdning af materiel på et tidssvarende niveau.

FORSLAG
PERIODEN

TIL MATERIELSKITSE

2000-2011

Følgende sider: 297-301
Grøn markering: 2,4 mia. kr. årligt i perioden
Rød markering : Øvrige prioriterede projekter i perioden
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HÆREN
Disponeringer (mio. kr. i 1997 niveau)

ANSKAFFELSER TIL DEN DANSKE
INTERNATIONALE BRIGADE'
ANDRE PANSREDE KØRETØJER
- Pansret mandskabsvogn, modifikation
- Førings- og sanitetskøretøjer
OPKLARINGSSYSTEMER
- Pansrede spejderkøretøjer
- Pansrede opklaringskøretøjer
- Elektroniske opklaringssystemer
- Supplerendesensorer ti l UAV
ARTILLERI
- Raketkastere
- Erstatning for 155 mm trukken haubits
(indledende anskaffelse)
MORTERER
- Morterer
HELIKOPTERE
- Erstatning for observationshelikoptere
INGENIØR- OG ABC-MATERIEL
- Bromateriel
- Transportabel kollektiv B- og C-beskyttelse
- Minerydningsmateriel
PANSERMINER OG OMRADEVABEN
- Panserminer og områdevåben
KOMMANDO-, KONTROL-, KOMMUNIKATIONS- OG INFORMATIONSMATERIEL
ØVRIGT MATERIEL
- Kamptræningscenter
KAMPVOGNE
- Erstatning for LEOPARD lA5
BJÆRGNINGSMATERIEL
- Erstatning for pansret bjærgningsvogn, M 578
ARTILLERI
- Erstatning for 155 mm trukken haubits
PANSERVÆRNSvABEN
- Modifikation af panserværnsvåben. TOW
- Erstatning for dysekanon, Mn9
HELIKOPTERE
- Kamphelikoptere
INGENIØR- OG ABC-MATERIEL
- Pansrede ingeniørkøretøjer
- ABC-spore- og identifikat ionskøretøj
HÆRENS LUFTVÆRN
- Hærens luftværnssystem; modif ikation
ØVRIGT MATERIEL
- Stabsøvelsessimulationssystem

2000-2003

2004-2007

1330

300-650

2008-2011

230
250
430

700
700
60
60
250
650

340
200
200

500
30

50
250
535

665

1100
100
900-1000
400-500
600-650

550-650
25-50
1200-1500
100-200
25-50
25-75
25-75

I lighed med Aftaleom forsvarets ordning 1995-1999 eranskaffelser afmaterielsystemer, der gennemføres med henbhk på atgive Den
Danske InternationaleBrigade en særhg kapacitet, samletunder etmatene/projekt "Anskaffelser tor Den Danske Internationale Brigade".
Modifikation af kampvogn LEOPARD 2M til LEOPARD 2AS. anskaffelse aftransport- og observationshelikoptere og bjærgningsvogn
LEOPARD 2 er således samlet under denne oversknft.
Delte betyder ikke. at "Anskaffelser 1I1 Den Danske Internallanale Brigade" indeholder alle anskaffelser til brigaden. De materielprojekter. hvorunder der anskaffes materiel til såvel brigaden som til øvrige hærenheder, Indgår ikke i "Anskaffelser til Den Danske Internationale Brigade", men er nævnt som selvstændige projekter. Det bør i den forbindelse nævnes, atDen Danske Internationale Brigade og de
øvrige reaktionsstyrkebidrag generelt prioriteres højest med materiel i disse projekter.
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SØVÆRNET
Disponeringer (mio. kr. i 1997 niveau)
2000-2003
SKIBE
- Undervandsbåde (fire stk.)
- Kommando- og støtteskib (1 stk.)
- Supplerende udrustning
- Kommando- og støtteskib (1 stk.) + Patruljeskib
(1 stk.) inkl. supplerende udrustning
- Patruljeskib (1 stk .) inkl. supplerende udrustning
- (JTF modul
Modulpakke
- Inspektionsfartøjer (tre stk.)
- Orlogskuttere/mindre standardfartøj MK II
- Mindre standardfartøj MK I
LANDBASEREDE KOMMANDO-, KONTROLOG INFORMATIONSSYSTEMER
- Udskiftning samt suppl. af radarmateriel
- Kommunikationssystemer
AMMUNITION OG VABENSYSTEMER
- Ammunition (SF 300)
- Ammunition (indledende anskaffelse)
SKIBE
- Patruljeskib (2 stk.) inkl. supplerende
udrustning
- Modulpakke
AMMUNITION OG VABENSYSTEMER
- Ammunition

2004-2007

2008-2011

3400
415
280
1450
750
100
400
600
270
200

100
60
300
200

1450-1550
350-450
375-425
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FLYVEVABNET
Disponeringer (mi o. kr. i 1997 niveau)

2000-2003
FLY INKLUSIVE FLYBÅRNE VÅBENSYSTEMER
Kampfly, F16
- Opdatering af advarsels- og vildledningssystemer
- Suppl. anskaffelse af natsensorer
- F-16 erstatning
- Udbygning af rekognosceringssystemet
- Ammunition til F-16 (3. fase)
- Opdatering af luft-til-luft missiler
- Supplerende anskaffelse af præcisionsvåben
UAV
- Indledende anskaffelse af UAV
- Supplerende anskaffelse af UAV
TRANSPORTFLY
- Strukturmodifikation af tre fly
- Opdatering af selvbeskyttelsessystemer
- Erstatningllevetidsforlængelse af C-130
- Anskaffelse af 1 til 2 C-130
FISKERIINSPEKTIONSFLY, G-III
- Udskiftning (to stk.)
HELIKOPTER, S-61
- Udskiftning #
TRÆNINGSFLY, T-17
- Erstatningsanskaffelse
JORDBASERET LUFTFORSVAR:
- Jord-til-luft missiler til HAWK
- Forbedring af STINGERS mobilitet
- Modernisering af nærluftforsvar
- Modernisering af kanonsystem UlO
FLYVEPLADSUDSTYR
- Opdatering af lufttrafikkontrolsystem
KOMMANDO-, KONTROL- OG INFORMATIONSUDSTYR SAMT KOMMUNIKATIONSSYSTEMER
- Udskiftning af varslingsradar (to stk.)
- Udskiftning af varslingsradar (et stk.) samt
etablering af transportabel K&V-kapacitet

2004-2007

200
220
500
350
300
300
140-365
830
30
100
1600
225-450
490
1700
400
800
150
200
50
150

400
500

450-550
700-800
160-260
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1000

210

# Ved ekstraordinær forøgelse af rammen.
JORDBASERET LUFTFORSVAR:
- Anskaffelse af længererækkende radarer
- ATBM-missiler til HAWK
UDSTYR TIL UNDERTRYKKELSE AF
LUFTFORSVARSSYSTEMER (SEAD)

2008-2011
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VÆRNSFÆLLES
Disponeringer (mio. kr. i 1997 niveau)

2000-2003
VABEN
- Tungt maskingevær, 12,7 mm (indledende ansk.)
- Let maskingevær, 7,62 mm (DIB mv.)
- Gevær, 7,62 mm (indledende anskaffelse)
INFORMATIONSTEKNOLOGISK
INFRASTRUKTUR
FLYBAREN JORDOVERVAGNING
INFORMATIONSTEKNOLOGISK
INNOVATIONSPROGRAM
VABEN
- Tungt maskingevær, 12,7 mm (supplerende ansk.
- Sigtesystem til let maskingevær, 7,62 mm
- Gevær, 7,62 mm (supplerende anskaffelse)
SANITETSMATERIEL
ABC-MATERIEL
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2004-2007

2008-2011
100
100

200
100
350
300

300
350-450

90-100
125-150
125-150
50-75
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Disponeringer (mio . kr. i 1997 niveau)

2000-2003
VABEN
- Gevær, 7,62 mm (indledende anskaffelse)
- Finskydningsgevær, 7,62 mm
- Maskinpistol, g mm
ENKELTMANDSUDRUSTNING
- Oppakningsystem mv., 3. fase
- Hjelm
ABC- OG SANITETSMATERIEL
- Øvrigt ABC-materiel
OBSERVATIONSMATERIEL
KOMMUNIKATIONSMATERIEL
FARTØJER
- Fartøjer, so-klassen
SIMULATIONSMATERIEL

2004-2007

2008-2011

50
100
50
80
100
10
50
70

100
10

50

20
50

VABEN
- Gevær, 7,62 mm (supplerende anskaffelse)
ABC- OG SANITETSMATERIEL
- ABC-dragt, middel
FARTØJER
- Mindre standardfartøj, MK I
ILDSTønE, AMMUNITION

100-200
25-75
100-150
25-75

299

300

Sammenfatning
Forsvarets og hjemmeværnets behov for anskaffelser af materielsystemer er opgjort
på baggrund af de fremtidige krav til løsning af opgaverne.
Forsvarsaftalen for 1995-1999 har givet forsvaret mulighed for, at opnå og fastholde den nødvendige balance mellem de nuværende pålagte opgaver og de nødvendige udgifter til materielanskaffeiser i perioden frem til årtusindskiftet. Dermed
vil forsvaret have den grundstruktur, der er nødvendig i fremtiden . En fastholdelse
heraf vil imidlertid kræve, at den fastlagte økonomiske ramme til materielanskaffelser på i gennemsnit ca. 2,2 mia. kr. (1996-niveau) årligt, inklusive materielanskaffelser til hjemmeværnet, ikke forringes efter aftaleperioden - snarere tværtimod. Kommende aftaler om forsvaret bør derfor som udgangspunkt baseres på dette niveau,
hvilket svarer til 2,4 mia. kr. årligt i perioden (1997 niveau).
Ved at gennemføre alle de skitserede grønne og røde materielanskaffeiser og moderniseringer mv. vil forsvaret være omstillet og dermed have den nødvendige materielmæssige kvalitet, fleksibilitet og udholdenhed til at kunne deltage i løsningen af
såvel de internationale som de nationale opgaver efter perioden .
Efter afslutning af perioden forudses imidlertid en række af de nuværende større
materielsystemer udskiftet. Det drejer sig primært om erstatning for kampvogn
LEOPARD 1 til hæren, helikoptere til søværnet og kampfly F-16 til flyvevåbnet, ligesom en mulig fortsættelse af søværnets patruljeskibsprogram kan komme på tale.
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