En kortfattet redegørelse for de
nye materielsystemer, der
vil kendetegne
flåden i
90'erne.
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Kontreadmiral H. Oynnes Hansen

Søværnet er i disse år i en situation, hvor mange skibe og
systemer af aldersmæssige grunde eller som konsekvens af
den teknologiske udvikling trænger til udskiftning eller
modernisering.
Samtidig lever vi med en stram økonomi, der sætter snævre
grænser for vore investeringer.
SMK har derfor i sine bestræbelser på at sikre Søværnets
materielle kampevne måttet kombinere nybygningsprogrammer (STANDARD FLEX 300 m.v.) med levetidsforlængelser
og med udskiftning og modernisering af varslings- og våbensystemer i eksisterende skibe.
Der er i konsekvens heraf mange små og store projekter
igang, der vil forsyne "de spidse ender" med materiel, der
kan leve op til brugernes behov.
Dette hefte orienterer i kortfattet form om de mest betydningsfulde projekter og har til formål at vise, at der er god gang i
den materielle fornyelse af Søværnet.

Hvilket ikke må få os til at glemme, at vi i dag står med store
mangler på personel- og driftsiden, og at der i løbet af
90'erne er et endnu uopfyldt behov for mange nye projekter,
for at den materielle kampevne i Søværnet kan bevares.

H. Dynnes Hansen
Kontreadmiral
Chef for Søværnets Materielkommando
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Nye skibe
STANDARD FLEX 300

Nyt inspektionsskib
KOBBEN-klassen
Mindre nybygningsprojekter
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STANDARD FLEX 300
Traditionelt er flådens skibe hidtil blevet fornyet type for
type, d.v.s. minestrygere er erstattet med nye minestrygere o.s.v. Denne løsning er imidlertid ikke økonomisk
mulig , idet den ikke tilfører ønskværdig standardisering
på færre skibstyper eller åbner mulighed for at indhøste
økonomiske rationaliseringsgevinster i form af stordrift af
mange ens skibstyper. Af disse årsager introduceres i
disse år en helt ny skibstype, benævnt STANDARD
FLEX 300, der netop på grund af gennemført standardisering og modularisering af våbensystemer m.v. tilgodeser de oven for beskrevne overordnede målsætninger
for flådens drift.
Ved hjælp af våbenmoduler, der placeres på forberedte
positioner ombord, er det muligt i løbet af få timer at
skifte fra en rolle til en anden. Derfor kan SF 300 skibene afløse de forældede minestrygere af SUNDklassen, torpedobådene af SØLØVEN-klassen og
bevogtningsfartøjerne af DAPHNE-klassen. lait påregnes
16 SF 300-enheder at skulle erstatte 22 gamle enheder
af de her nævnte typer.
Skibene bliver 54 meter lange og får en største b redde
på 9 m. Deplacementet bliver på ca. 300 tons og

besætningen kan variere fra 19 mand i farvandsovervågningsrollen til 29 mand i minerydningsrollen . Topfarten er
på ca. 30 knob. Skibets manøvreevne optimeres ved
hjælp af et datamatstyret maskinkontrolsystem , ligesom
overvågning af motorer m.v. sker ved hjælp af et fuldautomatisk styresystem, der sætter skibet i stand til at
sejle med ubemandet maskinrum.
Våbensystemerne styres via et integreret kommandokontrolsystem, der via et indbygget kabelsystem, sætter
besætningen i stand til at overvåge samtlige systemer fra
kommandobroen, hvorfra altså alle skibsfu nktioner styres. Samme system sætter skibets besætning i stand til
på kort tid at idriftsætte modulsystemer, der tages
ombord i forbindelse med rolleskift.
Skibene bygges i glasfiberarmeret polyester og bliver
umagnetiske, ligesom der som følge af materialevalget til
skroget kun bliver tale om minimal vedligeholdelse i det
daglige.
Som følge af den høje grad af standardisering forventer
Søværnet, at meget betydelige besparelser kan opnås
på driftsiden, hvorved der bliver flere penge til at indkøbe nyt og moderne materiel. 1. enhed påregnes
operativ 1989,

~

SF 300 prototype, FLYVEFISKEN

Model af STANDARD FLEX 300
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Rolleskift ved ombytning af containere

Nyt inspektionsskib
Til erstatning for de udslidte enheder af HVIDBJØRNENklassen har SMK gennemført en projektering af et nyt
inspektionsskib, der påregnes at indgå i et antal på fire.
Ved projekteringen er der specielt lagt vægt på opnåelse af forbedringer i forhold til de eksisterende inspektionsskibe på følgende områder:
• isforstærkning,
• foranstaltn inger mod overisning,
• driftsøkonomi, herunder udholdenhed og fart,
• optimale muligheder for helikopter- og gummibådsoperationer,
• hangarfaciliteter,
• beboelsesstandard, og
• automatisering .

Skibene bliver ca. 100 m lange og med en største
bredde på ca. 14 m. Deplacementet bliver ca. 2700 tons
og udholdenhedsfart ca. 20 knob. Skibene medbringer
forsyninger til 4 mdr. og reservedele til et halvt års togt.
Besætningen bliver ca. 60 officerer, befalingsmænd og
menige.
Af hensyn til standardisering og økonomi overføres visse
materielkomponenter fra HVIDBJØRNEN-klassen og
andet udstyr anskaffes fælles med STANDARD FLEX
300.
Våben- og elektronikmateriel, der overføres fra HVIDBJØRN EN-klassen:
• Varslingsradar (AWS-6) og IFF,
• Kommunikationsudstyr (HF, VHF og UHF),
• Sidescansonar (WESMAR) og undervandstelefon,
• Hovedgyro overføres som reservegyro,
• Satellitnavigationssystem,
• Plot Data System,
• Dybdebomber og kasteapparater.
Våben- og elektronikmateriel, der nyanskaffes:
• 76 mm kanon (OTO MELARA) incl. ildledelsesudstyr,
• Navigationsradar med dagslysdisplay,
• Hovedsonar,
• ESM-udstyr til pejling af trawleres elektroniske udsendelser,
• Radiopejlingsudstyr med pejlemuligheder i HF, MF,
VHF og UHF båndet,
• Hovedgyro,
• Ground Positioning System (GPS-NAVSTAR).

Model af nyt inspektionsskib

KOBBEN-klassen

Undervandsbåd af KOBBEN-klassen

I medfør af de politiske overvejelser omkring bevarelsen
af det danske u-bådsvåben har SMK indgået en samarbejdsaftale med den norske Sjøforsvarets Forsyningskommando. Aftalen omfatter køb og ombygning af 3
norske u-både af KOBBEN-klassen, der derefter indgår
som erstatning for de udslidte enheder af DELFIN ENklassen. Ombygningen varer ca. 15 måneder og er
påbegyndt med første enhed.
Størsteparten af udstyret leveres af SMK, idet der er tilstræbt størst mulig standardisering med materiel, som er

introduceret i Søværnet eller er ved at blive det i forbindelse med STANDARD FLEX 300.
Ombygningen omfatter, udover en forlængelse af trykskroget med 2 m, følgende hovedsystemer:
• Nyt ildledelsessystem
• modifikation af torpedoudrustning
• passiv sonarudrustning
• undervandstelefon
• navigationsradar
opdatering af kommunikations- og navigationsudstyr
• ESM anlæg
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Mindre nybygn.ingsprojekter

Transportfartøjet SLEIPNER tilgik flåden i JU L 1986. Skibet blev bygget på Aabenraa Værft og udfører en lang
række varierende transportopgaver for forsvaret, f.eks.
torpedotransport, sejlads med stykgods mellem flådestationerne og afhentning af ammunition for de andre
værn.

Flydedok til Orlogsværftet er leveret i efteråret 1987 og vil
forbed re mulighederne for rationel vedligeholdelse af flådens skibe på værftet.

Ny færgebåd ("HØNE'') til Flådestation København blev
færdig MAJ 1987 og er indsat i den rutinemæssige
færgefart mellem Toldboden og flådestationen.

Stationsfartøj til Grønlands Kommando i Grønnedal.
Skibet forventes færdigbygget 1990 og skal forrette
opgaver i havnetjeneste, søredning, lægetransport
og fyrinspektion i området.

Hjemmeværnskuttere forventes anskaffet i de kommende
år med ca. 2 nye skibe om året.

Tre bugserbåde forventes anskaffet til flådestationerne i
de kommende år. De udstyres med brandslukningsudstyr og skal også kunne indgå i den lokale søredningstjeneste.
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Modernisering af skibe
Skolebåde
AGDLEK-klassen og TULUGAQ
BARSØ-klassen
FAXE-klassen
WILLEMOES-klassen
DAPHNE-klassen
SUND-klassen
FALSTERklassen
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Skolebåde

AGDLEK-klassen
og TULUGAQ
AGDLEK-klassen og TULUGAQ, der forretter tjeneste på
Grønland, moderniseres i perioden 1988-1991 med
hovedvægten lagt på de sikkerhedsmæssige aspekter,
heriblandt:
• Udskiftning af masterarrangement i forbindelse med
installation af hydraulisk kran til gummibådsoperationer,
• Udskiftning af nødgenerator,
• Installation af viskere og vaskesystem i styrehusvinduer
samt modernisering af varmeruder.

Skolebåden SKB 3

Skolebådene er planlagt udfaset i 1990/91, men det
overvejes at udskyde udfasningen ved at gennemføre en
række moderniseringer ombord.

Det er hovedsageligt AGDLEK-klassen, der skal have
foretaget de omtalte arbejder, idet TULUGAQ som den
nyeste enhed er " født" med det mere moderne udstyr.

BARSØ-klassen
Enhederne af denne klasse var planlagt udfaset i årene
1994-98, men levetidsforlænges således, at de kan holde
til omkring 2004-08.

Inspektionskutteren AGPA

FAXE-klassen
L.J..
•

I
\
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Orlogskutteren VEJRØ
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Begge tankfartøjer stammer fra li verdenskrig og nærmer sig slutfasen af et aktivt liv i flådens tjeneste. Skibene holdes i drift for mindre midler og der gennemføres en række nødvendige moderniseringer ombord,
således at de kan holdes til 92/93, hvor nyt skibsmateriel
forventes at indgå i flåden . Især Torpedomissilbådene er
afhængige af støtte fra sådanne forsyningsskibe. Moderniseringen omfatter
• Nyt navigationssystem og autopilot,
• Ny havnegenerator og modernisering af hovedstrømtavle,
• Nye brandpumper og skumkanoner.

WILLEMOES-klassen
De 10 enheder af denne skibsklasse vil i de kommende
år blive udstyret med et helt moderne integreret kommandokontrol system leveret af det danske firma
TERMA. Et moderne og højtydende, passivt varslingssystem er idriftsat af SMK og vil blive integreret i det nye
kommando-kontrolsystem.

Skibene forsynes endvidere med passive mod midler i
form af SEA GNAT radarsløringssystem, som også installeres i flådens øvrige kampskibe. Endelig undersøges
muligheden for at udruste skibene med et let luftforsvarsmissilsystem .

DAPHNE-klassen

SUND-klassen

lait 5 enheder af denne skibsklasse levetidstorlænges,
således at indsatsberedskabet i farvandsovervågningen
opretholdes indtil nye enheder af SF 300 tilgår i begyndelsen af 1990'erne.

Indtil de nye enheder af STANDARD FLEX 300 klassen
helt kan overtage opgaverne med minerydning, er det
nødvendigt at levetidsforlænge et antal enheder af de
ældre minestrygere af SUND-klassen . Projektet omfatter
reparation og renovering af skrog, dæk, brohus, maskineri og elektrisk materiel. Hertil kommer udskiftning af
radarmateriel, ligesom enhederne udrustes med
moderne navigationsmidler.

Moderniseringen omfatter blandt andet:
• Ny radar,
• Nyt kampinformationsudstyr (POS),
• Nyt kommunikationsudstyr,
• Renovering af beboelse og toiletfaciliteter,
• Modernisering af brohus, maskineri og elektrisk materiel.

Bevogtningsfartøj af DAPHNE-klassen

Minestrygeren ALSSUND
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FALSTER-klassen

som navigations- og kampinformationsmateriel erstattes
med nyt udstyr.

De store minelæggere af FALSTER-klassen stammer fra
1960'erne og gennemgår i de kommende år en tiltrængt
levetidsforlængelse, hvorved skibene kan holdes i drift til
efter år 2000. De planlagte arbejder omfatter en renovering og udskiftning af maskin- og elektrisk materiel, lige-

Også beboelsesforholdene forbed res ved renovering af
eksisterende aptering i officers- og befalingsmandsbeboelsen.

Minelæggeren FYEN
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Nye og moderniserede
materielsystemer
Varsl i ngsradar
Modmidler mod sømålsmissiler
Passiv varsling
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Navigationsudstyr
Kommunikationsudstyr
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TP 613 antiskibstorpedoer
Mobilt missilbatteri på land
Let luftmålsmissil
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SEA SPARROW 7M
Forterne
LYNX
FLEXFIRE
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FOD CCIS

Varslingsradar

SOK tog i 1986 et nyt kommando-, kontrol- og kommunikationssystem i brug. Systemet sætter SOK i stand til at
overvåge hele det danske søterritorium fra en af flere
centraler. De nødvendige informationer tilføres fra et
antal kystradarstationer samt fra flådens skibe på havet.
Det samlede billede præsenteres og bedømmes ved
hjælp af datamater, ligesom kommunikation til og fra
skibe og landstationer styres af computere. Systemet er
særdeles omfattende og er baseret på højteknologi.

En ny varslingsradar, AWS-6, er under introduktion i de
gamle inspektionsskibe og vil blive genbrugt i de nye
inspektionsskibe. Til SF 300 er der indkøbt et tilsvarende
radarsystem , der dog besidder supplerende faci liteter
bl.a. automatisk detection og målfølgning.

AWS-6 i dame (VÆDDEREN)

Passiv varsling
Det tilstræbes, at alle flådens kampskibe udstyres med
passive varslingssystemer, der sætter skibene i stand til
at varsle fjendtlig radarudsendelse fra enten skibe, fly
eller missiler. Der anskaffes i disse år avanceret udstyr til
alle egentlige kampenheder.
,.J ·- " '

Kystradar

Modmidler mod
sømålsmissiler
Flådens skibe udrustes i de kommende år med et nyt
udstyr, der kan forvirre modpartens missiler og dermed
beskytte eget skib. Systemet betegnes SEA GNAT og
kan blandt andet skabe falske radarekkoer omkring eget
skib.

Der skabes et falsk ekko
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Operatørpult til varslingssystem

..,

-:,

Navigationsudstyr

Kommunikationsudstyr
En lang række delsystemer udskiftes i disse år i en fortløbende modernisering af flådens radioudstyr. Således
anskaffes blandt andet nye UHF-radioer, ligesom også
udstyret på VHF området udskiftes.
Flådens cryptoudstyr fornys også totalt, herunder tilpasses vort udstyr nye NATO-systemer. I redningsmidlerne
bliver nødbeacon - type SARBE - udskiftet til en ny type
- SARBE 6 - der kan sende på 2 nødfrekvenser og som
tilmed sætter den nødstedte i stand til at tale med red ningsskibe og fly.
Et projekt, der går ud på at forenkle signalgangen mellem FIKS og skibene, er ved at blive defineret. Systemet
gør brug af computerredigering og overflødiggør tapes

m.v.
Dagslysdisplay

Radiopejlere og homere i de forskellige frekvensbånd
vil blive udskiftet i løbet af de næste 3-4 år. Samtidig vil
der blive indført pejlere til det civile VHF-net og til nødfrekvensen 121.5 MHz i de fleste skibe.
I skibene vil navigationsdisplays efterhånden blive udskiftet til moderne datastyrede dagslysdisplays, hvor radarbilledet b liver præsenteret på en TV-skærm - i visse tilfælde i farver.

Miner

UHF RT-1217-2

Lægning af øvelsesminer

Flådens beholdninger af miner, såvel bundminer som
kontrollerede, forankrede miner, fornys i d isse år, og der
anskaffes et betydeligt antal meget moderne minetyper,
hvor den mest avancerede teknologi anvendes.

De moderne tændsystemer gør det så godt som umuligt
for en modstander at stryge et udlagt felt.
Vore beholdninger vil derefter høre til blandt de mest
moderne i verden.
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OTO MELARA
Super Rapid

Mobilt missilbatteri
på land

Til enhederne af SF 300-klassen anskaffes en videreudviklet model af den kendte 76 mm kanon, der er
installeret i WILLEMOES- og NIELS JU EL-klasserne.
Skudhastigheden sættes op til ca. 120 skud i minuttet.
Også de nye inspektionsskibe påregnes udstyret med
denne kanontype, der dermed vil være flådens standardkanon af mellemkaliber.

De seneste års debat om sammensætning af søforsvaret
har medført planer om anskaffelse af missilbatterier
mod sømål, placeret på terrængående trucks. Missilbatterierne integreres operativt med flådens skibe.
Batterierne vil supplere det søbårne forsvar og tilføre Forsvaret en ny dimension.

OTO MELARA 76 mm kanon

TP613 antiskibstorpedoer
Flådens torpedobeholdning moderniseres i disse år
gennemgribende og der tilføres en forbedret effektivitet
og' slagkraft. Torpedoernes rækning, fart og træffesandsynlighed optimeres betydeligt, idet et system for styring
og kontrol af torpedoen efter skud sætter skydende
enhed i stand til at ændre angrebsprofil m.v.

Torpedobåd af SØLØVEN-klassen affyrer en torpedosalve
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Tegning af et tænkt landbaseret missilbatteri

SEASPARROW 7M

Let luftmålsmissil

SEA SPARROW affyring

Eksempel på let luftmålsmissil

Luftmålsmissilsystemet SEASPARROW i korvetterne og
fregatterne opdateres således, at der opnås en betydelig
forøget rækning og bedre virkning mod fjendtlige fly og
missiler. Evnen til at overleve i et område med høj lufttrussel forbedres herved væsentligt.

I lighed med Hæren og Flyvevåbnet anskaffer Søværnet
et let luftmålsmissilsystem. En række markedsundersøgelser er allerede gennemført, men et egentligt valg er
ikke foretaget endnu.

HARPOON sømålsmissil

HARPOON affyring fra WILLEMOES

Ligsom SEASPARROW-systemet moderniseres, gennemføres også en løbende opdatering af HARPOON-missilsystemet.

Det nye missil har længere rækning , ligesom en forbedret baneprofil forøger chancen for direkte træffer.
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Forterne

FLEXFIRE

De 2 forter levetidstorlænges ved installation af en
række nye systemer, der væsentligt forbedrer ildkraft
og nøjagtighed.

SF 300 udstyres med et ildledelsesanlæg, der er kon•
strueret efter de mest moderne principper, og som kan
styre de forskel lige våben, man anbringer i de forskel lige
containerpositioner. Styringen kan ske ved hjælp af to
forskellige centralsigter. Systemet er optimeret til at
bekæmpe hurtige, indkommende luftmål (fly, missiler),
men det er også meget velegnet til anvendelse mod
overflademål på stor afstand.
Beregningerne foretages af computere ved anvendelse
af moderne datateknik.

En af de pjecer, hvis ildkraft og nøjagtighed forbedres

LYNX

Tegning af FLEXFIRE

Betjeningskonsollerne til anlægget er udformet efter
ergonomiske principper, så operatørerne ikke trættes
unødigt. Den nyeste præsentationsteknik er anvendt, så
nødvendige informationer er tilgængelige på en hensigtsmæssig måde. Betjeningen kan foretages af en eller
to operatører.

Lynx MK 80

De fra 1980 og fremefter indkøbte Westland LYNX MK
80 helikoptere vil de nærmeste år løbende få modificeret
udstyret i takt med den teknologiske udvikling og de
opståede operative krav.
Hovedområderne er:
• Opgradering og modifikation af motorerne for at til·
godese den seneste motorudvikling samt at sikre
reservedelsanskaffelse i den forventede levetid for
motorerne,
• Installation af et Taktisk Datasystem (TOS) samt datalink
for b landt andet at kunne opfylde krav til farvandsover·
vågning og søredning,
• Installation af ESM udstyr,
• Installation af infrarødt søgeudstyr, der vil være specielt
velegnet til eftersøgningsopgaver omkring Færøerne
og Grønland.
De således modificerede helikoptere vil i en læ ngere
årrække fremover effektivt kunne løse de pålagte opgaver i farvandsovervågningen samt i fiskeriinspektions- og
søredningstjenesten.
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Eksisterende skibe uden
godkendt erstatning

Oversigt

Nybygninger, godkendte
erstatninger

-

Situationsplan 1987
Type

Antal Antal .--_ _ __C_i_
rk_a_
tid_s_p_u_n_k_te_r_ _ _ _____,bygg. 1987
1990 1993 1996 1999 2002
Bemærkninger

Fregat/Peder Skram -kl.

2

2

I henhold til g ældende aftale om forsvarets ordning, er de 2 fregatter af Peder Skram-klassen
henlagt med reduceret besætning.
Skibene kan tormenllig holdes i dritl endnu 5-6
år. ingen godkend! erslalning.
Forventet levetid : år 2000+ ?
ingen godkendt erstatning.

3

3

4

4

Minelægger/Falster-kl.

Forventet levetid: sidst i 90'erne.
ingen godkendt erstatning

Minelægger/Lindormen-kl.

Forventet levetid : år 2000+ ?
ingen godkendt erstatning

2

2

6

6

Cl)

.Q

:i:

Torpedobåd/Søløven-kl.

1/)
1/)

C)

·;::

Henligger i krigsreserve. Påregnes dråbevis
udfase!, når Standard Flex 300 med nødvendige moduler tilgår.
Erstatning: SF 300

~

Cl)

-~

Torpedo-missilbåd/Willemoes•kl.

;:;
C

Forventet levetid: år 2000
ingen godkendt erstatning.

10

10

9

8

Cl)

C)

w

Bevogtningsfartøj/Daphne-kl.

U-båd/Delfinen-kl

4

1

2

2

U-båd/Narhvalen-kl.

Minestryger/Sund-kl.

8

Forventet levetid: midt i 90'erne.
ingen godkendt erstatning.

6

4

Projektering af erstatning for Hvidb1ørnen-kl. er
påbegyndt.
8 Lynx-helikoplere indgår , inspektionselementet.

og Beskytteren

Beskytteren forventes udfaset år 2000+

lnspekt,onskulter/2 typer

Forventet levetid: sidst i 90'erne.
ingen g od kendt erstatning.

.;;;

..

Efter ombygning tilgår 3 u-både at den norske
Kobben-kl. Forvente! levetid: år 2000+

Påregnes dråbevis udfaset. når SF 300 tilgår
med minerydningsmodul

fnspektionsskib/Hvidbjørnen-kf.

4

Påregnes dråbevis udfaset, når Standard Flex
300 tilgår.
Erstatning: SF 300

5

5

9

9

E

a

Orlogskutter/Ø-kl.

Cl)
C)

:e

Øl

Udtasning påbegyndes sidst i 90'erne.
ingen godkendt erstatning .

Tankfartøj/Faxe-kl.

Forventet levetid: midt i 90'erne.
Ingen godkendt erstatning.

1/)

2

;::

2

Cl)

.Q

:i:

Transporttartøj/Sleipner-kl.

Forventet levetid: år 2000+ ?

Bevogtningsbåde

Forventet levetid: midt i 90'erne

"'
5
Kongeskib/Dannebrog

5
Uansat

?
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