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Indledning
Rapporten fra ”Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007” har indgået i grundlaget for kommissionens overvejelser.
”Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007” blev nedsat af Forsvarsministeriet den 1. oktober
2007 som en del af forberedelserne til en politisk aftale om forsvarets ordning efter 2009.
Udvalget bestod af repræsentanter fra Forsvarsministeriet, forsvaret og hjemmeværnet.
Opgaven var at foretage en vurdering af levetiden for forsvarets materielsystemer og hovedmaterielgenstande med udgangspunkt i forsvarets aktuelle materielsituation, materielanskaffelsesprojekter indeholdt i aftale om forsvarets ordning for perioden fra 2005 til
2009, den teknologiske udvikling samt det stigende internationale engagement.
Rapporten har en tidshorisont på 20 år efter udløbet af aftale om forsvarets ordning 20052009 og dækker således perioden 2010-2030.
Udvalget afleverede sin rapport til Forsvarsministeriet den 16. maj 2008.
Rapporten blev umiddelbart herefter sendt til Forsvarskommissionens medlemmer.
Rapporten er gengivet i sin helhed i bilagsbind 1 til Forsvarskommissionens beretning.
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INDLEDNING
Udvalgets nedsættelse

Som en del af forligsforberedelserne nedsatte Forsvarsministeriet Udvalget vedrørende Forsvarets Materiel 2007 (UFOM 2007) den 1. oktober 20071. UFOM 2007 organisation og deltagere fremgår af bilag.

Udvalgets kommissorium

Udvalget skal foretage en vurdering af levetiden for forsvarets materielsystemer og hovedmaterielgenstande med udgangspunkt i:
x
x
x
x

Forsvarets nuværende materielsituation,
materielanskaffelsesprojekter indeholdt i aftale af 10. juni 2004 om forsvarets ordning
2005-2009,
den teknologiske udvikling, samt
det stigende, internationale engagement.

Vurderingen omfatter hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet og det værnsfælles område og baseres på:
x
x
x

Materiellets operative anvendelse,
den operative anvendelsesgrad og dermed nedslidning af materiellet, samt
den operative, tekniske og økonomiske levetid.

Udvalget skal endvidere vurdere den forventede, teknologiske og økonomiske udvikling på
materielområdet, og denne udviklings betydning for forsvarets materielanskaffelser over en
20-årig planlægningshorisont. Beskrivelsen af udviklingens betydning skal fremstå som generelle tendenser og heraf afledte konsekvenser. Beskrivelsen skal således ikke omfatte konkrete forslag til fremtidige materielanskaffelser.
Terminen for arbejdet var som udgangspunkt den 15. april 2008, men udarbejdelse af UFOM
2007 rapport blev undervejs i arbejdet synkroniseret med Forsvarskommissionens arbejde på
materielområdet, hvorfor terminen for udvalgets færdiggjorte rapport blev ændret til den 9.
maj 2008.

Rapportens indhold

Rapporten tager udgangspunkt i kommissoriets rammer for og opgaver til UFOM. Rapporten
består af et hovedbind med og et sammenfatningsbind uden kapacitetsbeskrivelser og billeder.

1
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Rapporten har en tidshorisont på 20 år efter udløbet af Aftale om forsvarets ordning 20052009, og dækker således perioden 2010-2030.
Rapporten er inddelt i fire kapitler:
Kapitel 1 beskriver værnenes operative anvendelse.
Kapitel 2 beskriver forsvarets materielkapaciteter, kapaciteternes anvendelse og deres vurderede levetid.
Kapitel 3 indeholder en beskrivelse og en vurdering af de teknologiske udviklingstendenser,
der kan have indflydelse på forsvarets fremtidige anskaffelser.
Kapitel 4 indeholder en beskrivelse og vurdering af de økonomiske rammer og udviklingstendenser, der vil have indflydelse forsvarets fremtidige anskaffelser.
.
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KAPITEL 1 – Værnene og deres operative anvendelse

Kapitel 1 giver en beskrivelse af udviklingen i værnene på baggrund af Aftale om forsvarets
ordning for 2005-2009 og værnenes forventede operative anvendelse på baggrund af de seneste års indsættelse i nationale og internationale operationer. Herudover beskriver kapitlet
dansk forsvars tilgang til netværksbaserede operationer, der vurderes at få stor indflydelse
på værnenes operative anvendelse og dermed materielplanlægningen over de næste 20 år.

Generelt

I henhold til Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.2 skal dansk forsvar bidrage til at fremme fred og sikkerhed, og har som et væsentligt sikkerhedspolitisk middel til
formål:
x
x
x

at forebygge konflikter og krig,
at hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet og
at fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.

Hertil opridser loven følgende dimensionerende opgaver:
x
x
x
x
x

x

§ 3. Forsvaret skal som en integreret del af NATO i samarbejde med allierede styrker
kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af NATO´s område i
overensstemmelse med alliancens strategi.
§ 4. Forsvaret skal kunne konstatere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetage myndighedsopgaver.
§ 5. Forsvaret skal kunne deltage i løsningen af tillidskabende og stabilitetsfremmende
opgaver samt dialog og samarbejde på det forsvarsmæssige område med lande i og
uden for NATO såvel i Danmarks nærområde som globalt.
§ 6. Dansk forsvar skal med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.
§ 7. Forsvaret skal efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse og forhandling
med vedkommende ministre kunne løse andre opgaver.
o § 7a. Forsvarsministeren har det overordnede, koordinerende ansvar for søredningstjenesten i danske farvande.
§ 8. Forsvaret skal råde over styrker af hæren, søværnet og flyvevåbnet, hvis størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de i §§ 3-7
nævnte opgaver. Hjemmeværnet deltager som en del af forsvaret i løsningen af de
opgaver, der påhviler de tre værn.

Aftale om forsvarets ordning for 2005-20093 betyder, at dansk forsvar styrker kapaciteten på
to centrale områder: 1) Internationale, deployerbare, militære kapaciteter og 2) Evnen til at
imødegå terrorhandlinger og deres virkninger.
2 LOV nr. 122 af 27. februar 2001 (Gældende). Senere ændret ved LOV nr. 568 af 9. juni 2006.
3 Aftale af 10. juni 2004 med bilag
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Forsvarets operative virksomhed består således af internationale operationer i en global
ramme og nationale operationer inden for hele rigsfællesskabets område. Dansk forsvar skal
derfor opbygge og vedligeholde materielkapaciteter til løsning af opgaver både internationalt
og nationalt, og alle forsvarets kapaciteter skal som udgangspunkt kunne anvendes både
uden for landets grænser og i en national opgaveløsning.
Forsvaret er struktureret til at kunne tilvejebringe de nødvendige operative kapaciteter således, at dansk forsvar kan indsættes globalt i en eller flere af operationsformerne ”støtteoperationer”, ”stabiliseringsoperationer” og ”kampoperationer” i spektret fra fred over krise til krig,
herefter benævnt ”det fulde opgavespektrum”.
Deltagelse i det fulde opgavespektrum medfører en række forhold af materielmæssig betydning, herunder store risici for personel og materiel samt øget nedslidning af materiellet. Til alle opgaver, herunder især i relation til deltagelse i internationale operationer, har forsvarets
enheder behov for godt og moderne materiel, så personellet beskyttes bedst muligt og effektiv opgaveløsning kan finde sted. Relativt hyppige udskiftninger og opdateringer af materiellet
er derfor nødvendige.
Vilkårene for forsvarets internationale engagement har de seneste år ændret sig i retning af
skarpere operationer i fjerne dele af verden og under stadig mere krævende klimatiske forhold. Herved er vilkårene for de nuværende og forventede internationale operationer i betydelig grad skærpede og mere krævende, end hvad der var forudset ved forligets indgåelse.
Deltagelse i internationale operationer medfører, at danske enheder ofte indsættes under
stærkt varierede geografiske og klimatiske forhold. Indsættelserne i klimazoner og terræn,
der afviger væsentligt fra danske forhold, har medført behov for at modificere og nyanskaffe
materiel, der kan tåle ekstreme påvirkninger fra varme, kulde, bjerge, stenørken, marskområder mv.
Specielt i internationale operationer indsættes danske enheder i større, multinationale rammer, hvor flere værn deltager. Det medfører stadig større krav til interoperabilitet, dvs. evnen
til både teknologisk og doktrinært at samarbejde på tværs af nationer og værn. Høj grad af interoperabilitet er med til at øge beskyttelsen af personellet og effektiv opgaveløsning og til at
sikre dansk forsvars fortsatte relevans som:
x
x
x

Samarbejdspartner i FN og NATO,
som en relevant partner i Danmarks strategiske, militære samarbejde med USA og
Storbritannien, og
som et forsvar, der evner at deltage i netværksbaserede, internationale operationer.

Forsvarets nationale opgaver omfatter aktiviteter fra suverænitetshåndhævelse over eftersøgnings- og redningsopgaver til specifikke årstids- eller situationsafhængige opgaver i hele
rigsfællesskabet. Fælles for opgaverne er, at de typisk er veldefinerede, foregår i et kendt
miljø og ofte indgår som en del af forsvarets langtidsplanlægning afledt af samfundets bered-
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skabskrav. Det betyder, at forsvarets indsættelse i nationale opgaver for så vidt angår antallet af enheder, beredskab og dermed materiellets anvendelsesgrad er relativ forudsigelig. Interoperabilitet mellem især statsinstanser er også nationalt en forudsætning for smidig og effektiv opgaveløsning.

Hæren

Hæren gennemfører i indeværende forligsperiode en omfattende transformation fra en struktur dimensioneret til territorialforsvar til en struktur dimensioneret til internationale operationer
i det fulde opgavespektrum, og som tillige kan løse opgaver i regi af totalforsvaret.
Hæren indledte i 2005 opbygningen af logistiske kapaciteter samt kommando-, kontrol- og
kommunikationskapaciteter. Der er anskaffet en serie af pansrede køretøjer og infanterikampkøretøjer, og der gennemføres en fortsat modernisering af kampvogne, bjærgningssystemer og ingeniørmateriel.
Allerede besluttet anskaffelse af nyt materiel til visse ingeniørkapaciteter, et modulært opbygget felthospital samt nyere bjærgningssystemer forventes at finde sted fra 2009. Hæren
vil således råde over disse kapaciteter fra 2012-2014. Ildstøtte i form af artilleri baseres fortsat på hærens 155 mm selvkørende haubits M109. Indførelsen af nye, lette, tidssvarende,
strategisk og taktisk deployerbare ildstøttemidler er planlagt, men det er ikke afklaret, om og i
givet fald hvornår anskaffelsen gennemføres.
I overensstemmelse med det indeværende forsvarsforlig skal hæren kontinuerligt kunne have
kapaciteter svarende 1500 mand udsendt. Hæren er således dimensioneret til at kunne udsende to større bidrag af bataljonsstørrelse og et mindre bidrag af kompagnistørrelse (i alt
ca. 1.400 soldater) samt en række mindre bidrag i form af enkeltmandsudsendelser (i alt ca.
100 soldater). Større styrkebidrag består af sammensatte enheder, der omfatter hærens forskellige våbenarter og specialkapaciteter. En indsat enhed skal kunne løse opgaver inden for
det fulde opgavespektrum, og skal umiddelbart kunne omstilles fra indsats i stabiliserings- og
støtteoperationer til indsættelse i kamp og omvendt.
Hærens operationsvilkår har siden 2004 gennemgået en betydelig udvikling. Det har øget de
operative krav til, og øget anvendelsen af og påvirkningerne på materiellet. Hæren er indsat i
missionsområder med stærkt varierende klimatiske og geografiske forhold. Stærk varme og
ekstreme geografiske områder, som ørken og stenet terræn, medvirker ved støv og mekaniske påvirkninger til en betydelig hurtigere nedslidning af materiellet end hidtil set. Herudover
vil udstrakte operationsområder med store logistiske afstande, ringe infrastruktur, uvejsomt
terræn og fjendtlig beskydning øge nedslidningen og forkorte materiellets levetid. Opsamlede
erfaringer viser, at nogle materielkapaciteter vil nedslides op til 10 gange hurtigere ved indsættelse under de mest ekstreme forhold.
Hærens operative vilkår tegnes primært af den internationale indsats og forberedelserne hertil. Hæren har leveret enheder til missioner i Irak, Kosovo og Afghanistan. I to af missionsområderne har enhederne været deployeret som to henholdsvis fire geografisk adskilte styrkebidrag. Konkret fordelte bidragene sig i en periode på i alt syv geografisk adskilte indsættel10
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sesområder. De udsendte styrkebidrag skal – uanset geografisk spredning – kunne genforsynes med alt fra vand og fødevarer til køretøjer, våben og ammunition, ligesom enhederne i
hvert af de geografisk adskilte områder skal være i stand til at vedligeholde og reparere det
materiel og de køretøjer, der anvendes i opgaveløsningen. Styrkebidragene udsendes situationsbestemt og kontinuerligt og opretholdes ofte over en længere årrække. Disse faktorer
stiller væsentlige krav til den logistiske støttestruktur og øger slidtagen på materiellet. Hæren
har derfor behov for at råde over materiel i et omfang, der muliggør fleksibel deltagelse i det
internationale engagement, og som understøtter den forudgående hjemlige uddannelse og
beredskab.

Styrkeindsættelsen sker ofte i områder, hvor truslen er meget høj. Det indebærer, at materiel
går tabt som følge af fjendtlig våbenvirkning, dvs. beskydning, vejsidebomber etc. Dette afføder behov for en højere grad af beskyttelse end tidligere, herunder pansring af de udsendte
enheder, ligesom tabt materiel skal erstattes. Enhederne i de meget intensive internationale
operationer som fx Afghanistan har derfor et stigende behov for flere og bedre pansrede og
beskyttede køretøjer end tidligere, og for mere moderne våbensystemer. Denne udvikling er
bl.a. afspejlet i den seneste anskaffelse af pansrede ambulancer. Operationsvilkårene medfører endvidere, at utilstrækkeligt beskyttede køretøjer ikke kan anvendes, og således forældes operativt, før de bliver teknisk forældede.
Kravene til materiel, der beskytter den individuelle soldat, er også stigende i takt med den
stigende trussel. Både i relation til kvalitet og kvantitet. Truslen mod udsendte styrker er i dag
til stede i hele missionsområdet. De operative krav til hærens materiel er derfor også øget
ved enheder, hvor truslen hidtil har været begrænset, fx ved logistiske enheder.
Dette fordrer ikke blot stadigt bedre materiel ved udsendte enheder, men også at enhederne
før udsendelse og i beredskab kan træne realistisk med materiel svarende til det, de senere
udsendes med. Endelig er der et stigende behov for hyppigere nyanskaffelser som følge af
15. maj 2008
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modstanderens udvikling af nye kapaciteter, og fordi der opstår nye teknologiske muligheder
for at beskytte personel og materiel generelt.
Samlet set har hærens aktuelt skærpede operationsvilkår en række afledte konsekvenser for
den operative og tekniske levetid for hærens materielsystemer, hvor materiellet bør opdateres eller udskiftes hyppigere. Der bør opbygges en tilstrækkelig materielreserve, og der bør
sikres en normering, der skaber bedre balance i strukturen - hjemme som ude. Behovene
ved indsatte styrker har bragt uddannelse og forberedelse til udsendelse under pres på grund
af manglende materiel til uddannelse og træning.
Hæren har således i de seneste år haft et stigende behov for midler til materielanskaffelser
og -drift som følge af indsættelse i internationale operationer.

Søværnet

Søværnet fortsætter i indeværende forligsperiode tilpasning af flåden, der vil sikre søværnets
evne til også fremadrettet at løse de pålagte internationale og nationale opgaver.
Anskaffelse af støtteskibe og fregatter vil sikre søværnets evne til global deltagelse i internationale operationer i det kystnære miljø, herunder operationer rettet mod land. To støtteskibe
er på nuværende tidspunkt taget i brug, og tre fregatter er under opbygning og forventes klar
til indsættelse i perioden 2012-2014.
Internationale operationer med henblik på overvågning af kystnære havområder har tillige
muliggjort indsættelse af mindre enheder, fx FLYVEFISKEN-klassen. Generelt vil søværnets
mindre enheder kunne indsættes i internationale operationer, afhængig af opgave og forhold
i et specifikt operationsområde.
På baggrund af NATO topmødet i 2002 i Prag har søværnet charteret fire civile transportskibe for at etablere den nødvendige løftekapacitet til danske styrker i internationale operationer
og for at styrke NATO samlede løftekapacitet. Projektet gennemføres i samarbejde med
Tyskland.
Anskaffelsen af inspektionsfartøjer (KNUD RASMUSSEN-klassen) og standardfartøjer MK I
(HOLM-Klassen) og MK II (DIANA-klassen) vil sammen med inspektionsskibene (THETISklassen) og FLYVEFISKEN-klassen sikre søværnets evne til at løse det nuværende nationale opgavekompleks. Afhængig af den specifikke opgave vil visse af enhederne ligeledes kunne anvendes i internationale operationer.
MK I er indfaset i perioden 2005-2007. Den første MK II enhed blev leveret november 2007,
og de resterende fem enheder er planlagt leveret inden udgangen af indeværende forligsperiode. Begge inspektionsfartøjer indfases ligeledes i indeværende forligsperiode.
Søværnets nationale operationer omhandler opgaver, der permanent varetages inden for
rigsfællesskabet, som fx suverænitetshævdelse, redning til søs, støtte til civil skibsfart, miljøopgaver og fiskeriinspektion i Nordatlanten. Til løsning af de nationale opgaver har søværnet
forskellige døgnbemandede myndigheder i Danmark, på Færøerne og i Grønland samt kon12
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tinuerligt en lang række sejlende enheder i danske og nordatlantiske farvande. Opgaverne
løses på alle tider af året under de herskende klimatiske og geografiske forhold. Opgavernes
karakter er som oftest veldefinerede, ligesom det anvendte materiel er optimeret til formålet.
Anvendelsen af søværnets materiel ved løsning af det nationale opgavekompleks er således
forholdsvis veldefineret.
I søværnets operative struktur indgår to eskadrer, hvor 1. Eskadre primært har ansvaret for
uddannelse og opstilling af enheder til varetagelse af de nationale opgaver, mens 2. Eskadre
primært har ansvaret for uddannelse og opstilling af enheder til varetagelse af de internationale opgaver.
Der er tilstræbt størst mulig standardisering af både materiel og uddannelse mellem de to
eskadrer for at muliggøre smidig og hurtig forskydning af indsatsen mellem disse to opgaver.
Hertil er søværnets operative logistiske støttecentre organiseret, så de bedst muligt yder støtte til enhederne i både nationale og internationale operationer.

Søværnets udsendelser ses fortrinsvis at omfatte indsættelse af sammensatte kapaciteter, fx
en stor overfladeenhed, dvs. en fregat eller et støtteskib med helikopter samt opgaverelevante elementer bestående af fx specialoperationsstyrker, militærpoliti og minører. Afhængigt af
opgaven kan udsendelser herudover fleksibelt omfatte en række forskellige kapaciteter, såsom sejlende enheder, stabe eller dele heraf samt enkeltpersoner.
De internationale maritime operationer har fx til formål at sikre kontrollen med kystnære områder eller sikre den civile skibsfart fri passage i et specifikt farvand. Disse operationer kan
foregå i rammen af FN, NATO eller i koalitionsregi. Hertil kommer dansk deltagelse i stående
flådestyrker, som fx NATO flådestyrke i det Nordatlantiske område4.
Det internationale engagement stiller store materielmæssige krav til de enkelte kapaciteter,
som skal kunne operere under meget forskellige klimatiske forhold samtidig med, at de skal
4
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kunne indsættes i det fulde opgavespektrum. Truslen er ligeledes varierende og kan spænde
fra trusler bestående af små fartøjer fyldt med sprængstof til mere konventionelle trusler som
fx sømålsmissiler.
Som udgangspunkt vil søværnets bidrag til internationale operationer blive udsendt som en
del af en større international maritim styrke. Dette sker dels for at opnå en større effekt af den
udsendte kapacitet gennem synergi med andre landes bidrag, dels fordi hovedparten af mulige, internationale operationer er af en størrelse, som Danmark ikke kan håndtere alene.
Denne indsatsform giver herudover en mindre logistisk belastning, fordi der kan indgås samarbejde med andre nationers logistiske netværk.
Anvendelsen af søværnets materiel forventes ikke markant ændret som følge af øget deltagelse i nationale og internationale operationer. Nedslidningen af søværnets materiel vil primært være afhængig af antal dage til søs og mindre afhængig af forholdene i indsættelsesområdet.
Søværnet skal fra 2009 sammen med flyvevåbnet kontinuerligt kunne udsende kapaciteter
svarende til ca. 500 mand i internationale operationer.
Aftalen om forsvarets ordning fra 2005-2009 indeholder anskaffelse af fire maritime helikoptere til anvendelse på støtteskibe og fregatter, samt en opdatering af søværnets eksisterende
LYNX-helikoptere. For nærværende undersøges mulighederne for at gennemføre en samlet
anskaffelse af nye, maritime helikoptere. Der gennemføres derfor for nærværende kun tilpasset opdatering af de eksisterende LYNX-helikoptere. Denne opdatering forventes gennemført
i 2008-2009, således at kapaciteten kan opretholdes, indtil en eventuel erstatningsanskaffelse finder sted.

Flyvevåbnet

Flyvevåbnet gennemgår i indeværende forligsperiode omstilling fra et garnisonsflyvevåben til
et ”expeditionary” flyvevåben, dvs. et flyvevåben struktureret til at gøre tjeneste uden for landets grænser. Omstillingen vil medføre, at alle operative kapaciteter fleksibelt kan deployeres
internationalt og/eller bidrage til national opgaveløsning.
Flyvevåbnet løser en række nationale opgaver, herunder overvågning og suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, havmiljøflyvninger, eftersøgnings- og redningsoperationer, transportopgaver for regering og kongehus, samt støtte til Rigspolitiet. Flyvevåbnet kan endvidere bidrage til løsning af totalforsvarsopgaver med samtlige kapaciteter.
Flyvevåbnet skal fra 2009 sammen med søværnet kontinuerligt kunne udsende kapaciteter
svarende til ca. 500 mand i internationale opgaver.
Som en del af indeværende forlig er Combat Support Wing oprettet med det formål at kunne
understøtte flyvevåbnets fly- og varslingsbidrag i internationale operationer, men Combat
Support Wing kan også udsende selvstændige delbidrag eller, i begrænset omfang, støtte
øvrige værns udsendelser, fx på kommunikationsområdet.
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De danske F-16 kampfly udgør fortsat en moderne og effektiv kampflykapacitet, der kan indsættes i hele opgavespektret. F-16 kan, bl.a. på grund af kontinuerlige opdateringsprogrammer og indkøb af moderne våbensystemer, indsættes som luftstøtte med stor præcision under alle vejr- og lysforhold, og den kan indgå i netværksbaserede operationer.
F-16 flyenes levetid vurderes dog at ville udløbe i perioden, hvorfor der er iværksat analyser
af mulighederne for at tilvejebringe en ny kampflykapacitet som erstatning.
Danmarks behov for lufttankningskapacitet til kampfly tilgodeses på nuværende tidspunkt
gennem bilaterale aftaler med alliancepartnere.
Danmarks øgede internationale engagement har medført et stærkt stigende behov for adgang til både strategisk og taktisk lufttransportkapacitet. I 2007 nåede omfanget af chartret,
civil lufttransportkapacitet til dansk forsvar et niveau på knapt 100 mio.kr., og ved udgangen
af første kvartal 2008 var der chartret fly for ca. 60 mio. kr. Chartringerne har dækket det behov for strategisk og taktisk lufttransport, som oversteg flyvevåbnets egen kapacitet. Forsvarets har anskaffet fire nye HERCULES transportfly af typen C-130J-30. Det fjerde fly blev anskaffet i 2007, og forventes efter en række modificeringer at kunne indsættes i 2008.

HERCULES flyets hastighed, lastekapacitet, evne til at lande på primitive pladser, samt selvbeskyttelsesniveau gør det særligt velegnet i den taktiske rolle. Sammen med en særlig luftevakueringsenhed fra Combat Support Wing opretholder de danske HERCULES fly desuden
et særligt beredskab til luftevakuering af syge, sårede og omkomne soldater.
Strategisk lufttransport tilvejebringes i multinationalt regi ved en fast leasing af en civil luftfragtkapacitet med mulighed for tilkøb af yderligere kapacitet. En mindre del af chartringen
finder sted gennem NATO Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) projekt. Denne kontrakt
udløber med udgangen af 2009. Danmark har deltaget i et multinationalt projekt i NATO-regi
for at se på mulighederne for at etablere strategisk lufttransportkapacitet. Det har dog vist sig,
at udgifterne i forbindelse med tilvejebringelsen af kapaciteten gennem dette projekt, set fra
et dansk synspunkt, ville være for store. For nærværende arbejdes derfor på etablering af en
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national strategisk lufttransportkapacitet baseret på en fuldtidschartring af et antal civile
transportfly.
Til erstatning for de snart udtjente S-61 helikoptere og opbygning af en ny taktisk troppetransportkapacitet har flyvevåbnet modtaget 14 EH101 helikoptere. Efter anmodning er seks
EH101 helikoptere imidlertid overdraget til Storbritannien på grund af et akut engelsk behov
for helikoptere bl.a. i Afghanistan. Det er aftalt, at Storbritannien leverer seks nye EH101 helikoptere til Danmark senest i 2009.
FENNEC-helikopteren, der er under udvikling som observationshelikopter, har senest været
anvendt i Irak til støtte for både koalitionspartneres og egne styrkers landoperationer. Endelig
fastlæggelse af helikopternes nationale henholdsvis internationale opgavekompleks pågår.
Flyvevåbnet fortsætter moderniseringen af den samlede kontrol- og varslingskapacitet. Implementering af et mobilt luftoperationscenter samt mobile radarer vil for første gang give flyvevåbnet mulighed for at kunne overvåge, kontrollere og koordinere lufttrafikken, samt lede
indsættelse af fly i offensive og defensive luftoperationer under internationale operationer.
Kontrol- og varslingskapaciteten moderniseres endvidere gennem opdatering af kommunikations- og linksystemer og vil forventeligt kunne deltage i internationale operationer efter 2009.
Implementering af NATO Air Command and Control System (ACCS) forventes at finde sted i
2012-2013.
I internationale operationer vil flyvevåbnets flyoperative kapaciteter typisk operere fra meget
forskellige flyvepladser fra små air strips (primitive landingsbaner) over internationale lufthavne til NATO baser. Anvendelsen af primitive flyvepladser i områder med ringe eller ingen infrastruktur, som det har været tilfældet de seneste år, har medført en øget nedslidning af materiellet. Flyvepladser og baser etableret i eller meget tæt på missionsområdet bringer de
flyoperative kapaciteter tættere på de lokale trusler. Truslen mod udsendte styrker er til stede
i hele missionsområdet, og har medført en forøgelse af truslerne mod såvel fly og helikoptere
som mod flyvevåbnets enheder på jorden. De operative krav til flyvevåbnets materiel er også
øget ved enheder, hvor truslen hidtil har været begrænset, fx ved luftbaser uden for selve
konfliktområderne. Det har medført et øget behov for udstyr til beskyttelse af fly og helikoptere, og for beskyttelse af personel og materiel på jorden.
Indsættelse i internationale opgaver vil som oftest ske sideløbende med varetagelse af nationale opgaver. Nationale opgaver løses typisk gennem en på forhånd planlagt disponering af
en kapacitet, fx luftfartøjer på et givet beredskab, en kontinuerlig overvågningsopgave eller
afgivelse af flyvetimer, og er derfor en forholdsvis veldefineret andel af flyvevåbnets samlede
kapacitet.

Hjemmeværnet

Hjemmeværnet fortsætter i indeværende forligsperiode en struktur- og materieltilpasning for
derved fortsat at kunne være en aktiv bidragyder i løsningen af de opgaver, der påhviler totalforsvaret og værnene.
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Materieltilpasningen omfatter bl.a. anskaffelsen af enkeltmandsudrustning, marinehjemmeværnsfartøjer, miljømateriel til marinehjemmeværnsfartøjer, simulationsmateriel, antiterrormateriel og kommunikationsmateriel.
Anskaffelse af enkelmandsudrustning omfatter blandt andet støvler, multifiltratorer og sikkerhedsbriller, ligesom regntøj og refleksveste er under anskaffelse.
Der er til marinehjemmeværnet foreløbig leveret syv fartøjer af MHV 900-klassen. De resterende fire fartøjer i klassen er planlagt leveret inden udgangen af indeværende forsvarsforlig.
De nye fartøjer er i stand til at medbringe og udlægge flydespærringer i forbindelse med forureningsbekæmpelse til søs. Flydespærringer og gummibåde er indkøbt og under implementering.

Der er endvidere indkøbt og indfaset bevissikringsmateriel, automatisk identifikationssystem
og elektronisk søkortsystem til brug i marinehjemmeværnets fartøjer.
Til undervisning og træning af marinehjemmeværnets navigatører er anskaffet en navigationssimulator, der er installeret og i drift ved hjemmeværnsskolen på Slipshavn.
Et laserduelsystem til GV M/95 er under anskaffelse.
Anskaffelsen af antiterrormateriel omfatter blandt andet trailere til gummibåde, rødpunktssigtemidler, natbriller og termisk observationsudstyr. Dette er under anskaffelse, og indfasningen i hjemmeværnet forventes gennemført i indeværende forsvarsforlig.
Hjemmeværnet er i relation til opgaverne i totalforsvarsregi i færd med at anskaffe kommunikationsmateriel, der er baseret på TETRA-netværket. Dermed er hjemmeværnet i stand til at
kommunikere med øvrige myndigheder i totalforsvaret. Systemet er under anskaffelse og forventes implementeret i forsvar og hjemmeværn i indeværende forsvarsforlig. Derudover plan-
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lægges der på anskaffelsen af nyt VHF-kommunikationsudstyr i lighed med hærens VHFudstyr.
De anførte anskaffelser vil medvirke til at tilgodese hjemmeværnets behov for moderne kapaciteter med henblik på at kunne yde støtte til forsvarets opgaveløsning samt at kunne indgå i totalforsvaret.
Operativt deltager hjemmeværnet som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet, herunder opgaver, der støtter myndigheder i disses opgavevaretagelse, jf. Lov om Hjemmeværnet.
Hjemmeværnet skal som bidrag hertil deltage i forebyggelse og hindring af terrorvirksomhed
og større katastrofer i koordination med indsættelsen af politiets og forsvarets enheder. I dette skal hjemmeværnet støtte de myndigheder og instanser i totalforsvaret, der har det overordnede ansvar for koordination og udførsel i forbindelse med opgaven.
Hjemmeværnets uddannelser af de frivillige i blandt andet brand, redning, miljøbekæmpelse,
og førstehjælp styrker det generelle civile beredskab på arbejdspladser og i samfundet.
Hjemmeværnets opgaveløsning relateret til det civile samfund omfatter blandt andet:
x Eftersøgning af forsvundne personer,
x hjælp ved natur- eller menneskeskabte katastrofer (storm, snefald, brand, fly- og togulykker),
x logistiske opgaver (transport, evakuering, forplejning og nødindkvartering),
x miljøovervågning,
x forureningsbekæmpelse til søs,
x vejledning af den civile skibsfart og
x hjælp i forbindelse med ulykker ved civile lufthavne.
Hjemmeværnet kan således bidrage til afhjælpning af større menneske- og naturskabte ulykker og katastrofer til støtte for og koordineret med politiets, forsvarets og redningsberedskabets enheder. Dette vil medføre, at hjemmeværnets indsats, når påkrævet, vil omfatte afgrænsede fagligt definerede opgaver.
I danske farvande er mængden af sejlende trafik jævnt stigende. Dermed forøges også risici
relateret til sejlads og miljøuheld. Dette sammenholdt med øget international og national fokus på kontrol med skibsfarten, ressourceudnyttelsen på havet samt bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet gør, at marinehjemmeværnet forventes at skulle øge støtten i
den nationale, maritime opgaveløsning, herunder farvandsovervågningen.
Hjemmeværnets opgaveløsning er generelt søgt styrket gennem opstilling af hjemmeværnets
flyvende delinger. De flyvende delinger er oprettet som forsøgsordning med anvendelse af lejede fly.
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Hjemmeværnets bidrag til forsvarets internationale opgaveløsning gennem tilvejebringelse af
enkeltpersoner og mindre, samlede enheder med relevant uddannelse forudses øget.

Specialoperationsstyrker

Forsvarets specialoperationsstyrker udgøres af Jægerkorpset under hæren og Søværnets
Frømandskorps. Forsvarets specialoperationsstyrker kan indsættes i operationer globalt eller
nationalt som hjælp til politiet.
Forsvarets specialoperationsstyrker kan i internationale operationer indsættes delt eller som
en samlet kapacitet under hensyntagen til deres landmilitære og maritime specialer. Specialoperationsstyrker har således været anvendt inden for det fulde opgavespektrum til støtte for
bl.a. hærens og søværnets internationale operationer under vanskelige geografiske og klimatiske forhold.

Netværksbaserede operationer

Netværksbaserede operationer (NBO) betegner et af de seneste og mest omfattende skridt i
udviklingen af militære operationer.
Udgangspunktet for NBO er, at etablering af et informationsnetværk, der betjener sensorer,
beslutningstagere og våbensystemer, vil øge både informationsdelingen og - kvaliteten.
Gennem det derved etablerede fælles situationsbillede forbedres grundlaget for at træffe de
rigtige beslutninger. NBO er således ikke et mål i sig selv, men en måde at arbejde såvel
teknisk som proceduremæssigt sammen på med henblik på at opnå forbedret og mere sikker
opgaveløsning. NBO kræver interoperabilitet mellem deltagerne i informationsnetværkene.

Copyright: www.cfd-cdf.forces.gc.ca
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Forsvarets tilgang til NBO er i høj grad fokuseret på det pragmatiske, virkelighedsnære og
praktisk anvendelige. Først når en sikker tendens viser sig inden for et givet område, vil
dansk forsvar binde sig til den fortsatte udvikling. Udvikling og valg af teknologi og standarder
sker i en evolutionær proces. Dansk forsvar har valgt at følge udviklingstendenserne i NATO,
USA og Storbritannien på disse områder. Derved sikres, at dansk forsvar også fremadrettet
vil være en relevant international samarbejdspartner samtidig med, at forsvaret med dets relativt begrænsede, økonomiske ressourcer undgår de fleste risici ved udvikling af prototyper,
som måske viser sig at være forkerte eller for dyre.
I forlængelse heraf vil dansk forsvar udvikle evnen til at indgå i netværk samt anvende modulariseret opbygning af kapaciteter. Det vil sige, at eksisterende kapaciteter i muligt omfang gives evnen til at indgå i netværk, og i muligt og hensigtsmæssigt omfang sker implementering
med et nyt modul frem for udskiftning af hele kapaciteten.
Forsvaret stiller allerede i dag krav om, at alle nye materielkapaciteter skal besidde evnen til
at indgå i netværksbaserede operationer. Nyanskaffelser skal således kunne kobles til relevante netværk. Endelig undersøger forsvaret, hvad der yderligere skal iværksættes på det informationsteknologiske, organisatoriske og uddannelsesmæssige område for at udvikle
dansk forsvars evne til at indgå i netværksbaserede operationer.
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KAPITEL 2 – Kapacitetsbeskrivelser og -levetid

Kapitel 2 beskriver materielkapaciteter i hæren, søværnet, flyvevåbnet, hjemmeværnet og på
det værnsfælles område fremskrevet til udgangen af indeværende forlig i 2009. Materielkapaciteterne er beskrevet i afsnittet for det enkelte værn i en inddeling i forhold til kapacitet eller platform. Hvor det er fundet relevant, er kapaciteter for flere værn samlet i ét afsnit under
ét værn fx håndvåben, der er samlet under hæren.
Beskrivelsen af den enkelte materielkapacitet omfatter en kort tekstdel, der giver en generel
beskrivelse af materielkapaciteten, dens anvendelse og fordeling i forsvaret. Beskrivelsen indeholder desuden en vurdering af udviklingspotentialet og den operative, tekniske og økonomiske levetid, som defineret i et selvstændigt afsnit herunder.
Levetidsvurderingen fremgår tillige af en grafisk fremstilling som afslutning på hvert værns
afsnit. Der gives desuden en øjeblikkelig status på mængden af materiel til uddannelse, beholdningen af materiel til erstatning for tabt materiel og reservedele.
Den anførte levetid forudsætter, at materiellet løbende opdateres og modificeres, som beskrevet under den enkelte kapacitet, så materielkapacitetens samlede udviklingspotentiale
udnyttes fuldt ud. Såfremt de anførte opdateringer ikke gennemføres, kan især den operative
levetid blive væsentlig afkortet. Levetidsvurderingen tager desuden udgangspunkt i den nuværende nationale opgaveløsning samt det aktuelle internationale engagement. Det forudsættes endvidere, at materiel indsat ved udsendte styrker roteres jævnligt, så nedslidningen
udjævnes på den samlede materielkapacitet.
Levetidsvurderingen foretages som et bedste skøn, idet forskellig nedslidning af det enkelte
system i hvert enkelt værn, afhængig af anvendelse og brugsprofil vil have en indflydelse på,
hvornår kapaciteten er moden til udskiftning. Det må forventes, at det enkelte system nedslides hurtigere end angivet i det pågældende levetidsskema, såfremt anvendelse øges eller
brugsprofil ændres markant. Tilsvarende vil større tekniske opdateringer kunne udskyde tidspunktet for, hvornår materielkapaciteten regnes for operativt forældet.
Det betyder, at levetidsskemaerne skal ses som retningsvisende for størsteparten af det pågældende system under de nu kendte forudsætninger for materiellets anvendelse, der i overordnede træk er beskrevet i kapitel 1.
Rapporten tager ikke stilling til den regnskabsmæssige levetid dvs. den anvendte regnskabspraksis i Forsvarskommandoen, der danner grundlag for den regnskabsmæssige behandling
af materiellet i det omkostningsbaserede regnskab.

Teknisk, operativ og økonomisk levetid

Anskaffelse af nye materielsystemer er som regel begrundet i teknisk forældelse af eksisterende systemer, økonomiske forhold eller ændrede operative krav. I det efterfølgende beskrives forhold omkring materielsystemers levetid, herunder begreberne teknisk, operativ og
økonomisk levetid.
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Teknisk levetid
Et materielsystems tekniske levetid er den periode, hvor det rent teknisk er muligt at holde
systemet i drift.
Et materielsystem anses således for teknisk forældet, når det af tekniske årsager ikke er muligt at holde det i drift eller opnå en acceptabel operativ rådighed på grund af fx stigende fejlrater, manglende mulighed for at skaffe reservedele, manglende mulighed for at gennemføre
modifikationer m.v.
For de fleste materielsystemer er der ikke fastsat nogen bestemt teknisk levetid. For nogle
materielsystemer, eller delkomponenter af disse, er den tekniske levetid dog fastsat af leverandøren på baggrund af en sikkerhedsmæssig maksimal driftstid eller anvendelse. Dette
gælder fx for fly. For alle systemer gælder dog, at anvendelse og operationsvilkår, herunder
fx de klimatiske og geografiske forhold, har en stor betydning for den tekniske levetid, idet en
hyppig anvendelse under ekstreme klimatiske forhold generelt vil betyde en større nedslidning af materiellet og dermed også en mindre teknisk levetid, eksempelvis på grund af stigende fejlrater.

En særlig form for teknisk forældelse er miljømæssig forældelse, hvor materielsystemet ikke
længere overholder gældende miljøregler, og ikke af tekniske eller økonomiske årsager kan
modificeres, så disse regler kan opfyldes.
Den tekniske levetid kan undertiden øges ved en levetidsforlængelse, der forbedrer materielsystemets tekniske tilstand og øger den af leverandøren fastsætte maksimale driftstid. En betingelse for at gennemføre en levetidsforlængelse er, at materiellet besidder det tilstrækkelige, tekniske udviklingspotentiale.
Operativ levetid
Et materielsystems operative levetid er den tid, hvor systemet med hensyn til effekt og ydeevne bidrager effektivt til løsning af den stillede opgave.
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Et materielsystem anses således for operativt forældet, hvis det på grund af manglende operativ effekt eller ydeevne, herunder fx også beskyttelsesgrad, ikke bidrager tilstrækkeligt til
løsningen af den stillede opgave. Materiellets evne til at indgå i rammerne af netværksbaserede operationer (NBO), er tillige en af de parametre, der indgå i vurderingen af operativ levetid.
Den operative levetid for et materielsystem afhænger af udviklingen i de operationsvilkår,
som systemet indsættes i. Da operationsvilkårene specielt i internationale operationer kan
være meget dynamiske, betyder det, at et materielsystem inden for et kort tidsrum kan blive
operativt forældet, fx hvis ændrede operationsvilkår tilsiger en anden beskyttelsesgrad.
Den operative levetid for materielsystemer kan eventuelt øges ved at gennemføre en større
samlet opdatering og/eller løbende mindre modifikationer og opdateringer i systemets levetid.
De dynamiske operationsvilkår og fx et stort islæt af softwarebaserede komponenter betyder,
at det for en række materielsystemer er nødvendigt med en løbende opdatering, for at disse
ikke skal blive operativt forældede.
En betingelse for at gennemføre et større opdateringsprogram er, at materiellet besidder det
tilstrækkelige, tekniske udviklingspotentiale.
Økonomisk levetid
Et materielsystems økonomiske levetid er den tid, hvor det rent økonomisk lønner sig at holde systemet i drift.
Et materielsystem anses således for økonomisk urentabelt, hvis enten driften af et eksisterende system er så meget dyrere end drift af et nyt og mere tidssvarende system, at udgifterne i forbindelse med en nyanskaffelse kan udlignes inden for en rimelig periode, eller hvis
den operative ydeevne og effekt af et materielsystem ikke står mål med de udgifter, der er
forbundet med driften af systemet.
For mindre komplicerede materielsystemer vil driften af et nyt system normalt være mindre
ressourcekrævende end for et eksisterende system af tilsvarende type, hvorimod tendensen
for nye mere komplicerede materielsystemer er modsatrettet. Nye komplicerede materielsystemer medfører i mange tilfælde forøgede driftsudgifter på grund af en række forhold som fx
større kompleksitet herunder et større antal komponenter, dyrere reservedele, nødvendigheden af løbende softwareopdateringer m.v.
Som nævnt under teknisk og operativ levetid kan en opdatering eller levetidsforlængelse
eventuelt anvendes til at afhjælpe, at et materielsystem bliver operativt eller teknisk forældet.
Økonomiske hensyn har også i den forbindelse stor betydning, idet opdatering eller levetidsforlængelse af et eksisterende system ofte anvendes i stedet for en indledningsvis meget
omkostningstung nyanskaffelse. Restlevetiden efter gennemførelsen af en levetidsforlængelse vil dog oftest være kortere end for nyt materiel.
Kapacitetsbeskrivelserne vurderer levetiden for hvert område over perioden 2010-2030. Afsluttende foretages en samlet afvejning af kapacitetens levetid angivet med årstal for skiftene
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mellem ”tilfredsstillende” (er operativt, teknisk og økonomisk i stand til at varetage en operativ
funktion), ”mindre tilfredsstillende” (er operativt, teknisk og økonomisk i stand til at varetage
en reduceret operativ funktion) og ”ikke tilfredsstillende” (er af operative, tekniske og økonomiske årsager ikke i stand til at varetage en operativ funktion).

Materiel til uddannelse, erstatning for tab og reservedele

Tre materielfaktorer påvirker forsvarets operative virke betydeligt i disse år: Mangel på materiel til uddannelse af personel, mangel på materiel til erstatning for materiel, der er gået tabt
under kamphandlinger og mangel på reservedele til de individuelle kapaciteter.
Mangel på materiel til uddannelse betyder, at forsvaret ikke i alle tilfælde kan sikre, at enheder under uddannelse og i beredskab råder over tilstrækkeligt materiel til at uddanne personel med det udstyr, som de senere skal anvende under udsendelse. Utilstrækkelige materielmængder besværliggør opnåelsen af de fastsatte mål for uddannelsen, skaber flaskehalse i
uddannelsen og giver ikke personellet tilfredsstillende funktionsvilkår.
Prioritering mellem enheder er et middel til at mindske ulemperne for de aktuelt højt prioriterede enheder. Men samtidigt forværres vilkårene for de øvrige periodisk lavere prioriterede
enheder med lavere uddannelsesniveau og øget behov for tid til uddannelsen. Følgevirkningen er fastholdelsesproblemer. Det belaster enhederne, virker demotiverende og hindrer effektiv træning, at materiellet ved enheder under uddannelse ofte er ældre og tillige har ringere teknologisk og operativ effekt.
Kapacitetsbeskrivelserne vurderer dette område med et ”Tilstrækkelig/Ikke tilstrækkelig”.
Mangel på erstatningsmateriel medfører, at materiel, der er gået tabt ved indsatte enheder
ikke tilstrækkeligt hurtigt kan erstattes, og at erstatning umiddelbart kun kan ske ved at tage
materiel fra enheder under uddannelse.
Kapacitetsbeskrivelserne vurderer dette område med et ”Til rådighed/Ikke til rådighed”.
Mangel på reservedele til de individuelle kapaciteter har skabt og vil også fortsat skabe problemer for den operative drift af forsvarets kapaciteter i de kommende år. Reservedelsmangler opbygget over år vil kun gradvist kunne afhjælpes henset til de betydelige økonomiske
udgifter og ofte lange leveringstider, der er forbundet med anskaffelser på reservedelsområdet. Forsvaret har prioriteret reservedelsområdet gennem flere tiltag, der skal styrke netop
reservedelsbeholdninger og -leverancer.
Kapacitetsbeskrivelserne vurderer dette område som ”Tilfredsstillende” (påvirker ikke kapacitetens operative evne), ”Mindre tilfredsstillende” (påvirker kapacitetens operative evne) og
”Ikke tilfredsstillende” (hindrer kapacitetens operative evne).
Hvor det ikke findes relevant at tale om en mængde af erstatningsmateriel fx i relation til skibe og fly, eller hvor reservedelsbeholdning ikke har relevans, er disse områder vurderet ”Ej
relevant”.

24

24

15. maj 2008
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
Status på områderne ”materiel til uddannelse” og ”erstatningsmateriel” er i kapacitetsbeskrivelserne vurderet på baggrund af materielsituationen, der følger af den planlagte struktur,
som fremgår af Aftale om forsvarets ordning for 2005-2009.
Status på ”reservedelsbeholdninger” er i kapacitetsbeskrivelserne angivet på baggrund af
den øjeblikkelige materielsituation ved UFOM 2007 afslutning den 9. maj 2008.
Evt. ændringer i den operative struktur kan afføde ændrede rådighedsbehov og derfor også
ændrede vurderinger på de anførte områder.
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Hærens materielkapaciteter

Dette afsnit gennemgår og beskriver hærens materielkapaciteter fremskrevet til udgangen af
år 2009, hvorefter kapaciteternes potentiale vurderes i perioden 2010-2030.

Kampkapaciteter
Kampkøretøjer
Kampvogn LEOPARD 2A5
Hærens LEOPARD 2 kampvogne er siden leveringen opgraderet til 2A5-niveau omfattende
blandt andet forbedret beskyttelse og forbedret sigte til kommandøren. Endvidere er kampvognens ildledelsessystem udbygget. Kampvognen er bevæbnet med en 120 mm glatløbet
kanon, samt 1-2 maskingeværer. Frem til 2004 var 51 kampvogne indfaset i hæren. I perioden 2005-2009 anskaffes yderligere seks kampvogne. Ved udgangen af 2009 råder hæren
således over 57 kampvogne LEOPARD 2A5.

Kampvognen er hærens tungeste og bedst beskyttede våbensystem. Den er udstyret med et
højteknologisk ildledelsessystem, så kampvognen effektivt kan bekæmpe mål under alle lysog vejrforhold. Systemet er udbygget, så kommandøren kan stedfæste nye mål, mens skytten er i færd med at bekæmpe et allerede identificeret mål. Kampvognens ildkraft er kombineret med høj præcision og gode observationssystemer og kan ramme et mål på 4-6000 meters afstand. Kampvognen kan bekæmpe alle typer mål med begrænset risiko for utilsigtede
følgeskader på civile og øvrige omgivelser.
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Kampvognens høje grad af beskyttelse gør den velegnet til indsættelse under alle typer trusler. Kampvogne kan med fordel indsættes i samvirke med infanteri, henset til kampvognens
evne til at levere præcis og direkte støtte.
Hærens kampvogne indgår i 1. Brigades kampenheder. Kampvognene er placeret på Holstebro Kaserne, hvor uddannelsen gennemføres. Et mindre antal vogne er placeret ved Hærens Kampskole og Hærens Logistikskole.
Kampvognen besidder et betydeligt udviklingspotentiale på alle væsentlige områder, herunder våben og ildledelsessystem, ammunition, beskyttelse, motor og kommunikationsudstyr.
Kampvognen vurderes operativt tilfredsstillende frem til 2025. Kampvognen fremstår efter
opgraderingen til 2A5-niveau på langt de fleste områder teknologisk tidssvarende. Kampvognen vurderes at være teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes kampvognen tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Infanterikampkøretøj CV9035
Hæren har indkøbt 45 infanterikampkøretøjer af typen CV9035. Infanterikampkøretøjet er
købt i 2005 med levering fra 2007. Køretøjet er den seneste generation af CV90bæltekøretøjet, og er bevæbnet med 35 mm maskinkanon og et maskingevær.
Fra 2009 vil de 45 køretøjer indgå i hærens fire pansrede infanterikompagnier. Køretøjet har i
forhold til hærens mandskabsvogne øget beskyttelse og ildkraft. Infanterikampkøretøjet
CV9035 er udstyret med et højteknologisk ildledelsessystem, så køretøjet kan bekæmpe mål
under alle lys- og vejrforhold. Infanterikampkøretøjet besidder ikke kampvognens ildkraft,
men har i kraft af høj præcision, moderne ammunitionstyper og gode observationssystemer
evnen til at identificere og bekæmpe mål ud til 4000 meter. Køretøjet kan ikke bekæmpe moderne kampvogne.
Køretøjets ildkraft og beskyttelse gør det velegnet til indsættelse i stort set alle trusselsmiljøer. Infanterikampkøretøjet kan engagere fjendtlige våbensystemer, uden at personellet skal
bevæge sig uden for køretøjets beskyttelse. Køretøjet kan medbringe op til syv soldater, som
kan sidde af og løse opgaver, når køretøjet er fremme ved målområdet.
Køretøjerne vil tilgå pansrede infanterikompagnier i 1. Brigades to infanteribataljoner. Køretøjerne vil blive garnisoneret på Høvelte og Antvorskov Kaserne samt ved Hærens Kampskole,
hvor uddannelsen gennemføres. Køretøjerne kan umiddelbart indsættes sammen med hærens øvrige enheder.
Infanterikampkøretøjet CV 9035 indeholder et stort operativt udviklingspotentiale. Køretøjet
har en stor vægtreserve, der tillader en kraftig udvidelse af beskyttelsesniveauet, og da køretøjet er fuldt digitaliseret, indeholder det et stort potentiale for kommende digitale føringssy15. maj 2008
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stemer og selvforsvarssystemer. Infanterikampkøretøjet vurderes med udnyttelse af dette potentiale operativt tilfredsstillende frem til 2030.
Infanterikampkøretøjet vurderes at være teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2030.

Samlet vurderes infanterikampkøretøjet tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Pansret mandskabsvogn M113
Hæren råder over 297 pansrede mandskabsvogne af typen M113. Herudover er et antal ældre pansrede mandskabsvogne stillet i depot med henblik på udfasning. Den bæltedrevne
pansrede mandskabsvogn M113 er indført i hæren fra 1962 og er leveret over flere omgange. De pansrede mandskabsvogne er opbygget i forskellige versioner tilpasset forskellige
formål omfattende ambulance, mandskabsvogn til infanterienheder, føringskøretøj samt mekanikerkøretøj. Herudover anvendes køretøjet som platform for hærens observatører for flyog artilleristøtte samt pansrede ingeniørsoldater.
Siden leveringen har hovedparten af hærens pansrede mandskabsvogne gennemgået opgraderingsprogrammet til en model, benævnt ”G3”, som blandt andet har forbedret beskyttelsen af køretøjet og øget motorkraften. Hærens beholdninger af M113 fordeler sig med 242
vogne af G3 modellen samt 55 i original A1 version. Der er aktuelt kun en underafdeling med
12 PMV M113 A1 i drift. Den pansrede mandskabsvogn er beregnet til transport af op til otte
soldater med udrustning. Den pansrede mandskabsvogn er bevæbnet med et tungt maskingevær.
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PMV M113 er hærens gamle, alsidige, pansrede køretøj.

Den pansrede mandskabsvogn anvendes som transportkøretøj for soldater til og fra indsættelsesområdet. Køretøjet yder nogen beskyttelse mod håndvåben, miner, sprængstykker
samt panserværnsgranater, når iværksat gitterbeskyttelse er monteret, og muliggør herved
hurtig flytning af soldater under kamppladsens påvirkninger. Den pansrede mandskabsvogn
kan indsættes i alle klimazoner.
De pansrede mandskabsvogne er bredt fordelt i hærens enheder i både 1. og 2. Brigade
samt til divisionstropperne, og kan indsættes sammen med hærens øvrige enheder.
M113 A1 vurderes at være operativt, teknisk og økonomisk forældet og ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
M113 G3 har et begrænset udviklingspotentiale. M113 G3 vurderes generelt operativt tilfredsstillende frem til 2020. M113 G3 vurderes teknisk tilfredsstillende frem til 2015. Økonomisk vurderes køretøjet tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes M113 G3 at være tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende
frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
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Pansret mandskabsvogn PIRANHA
Hæren råder over 113 pansrede mandskabsvogne af typen PIRANHA III, heraf 22 af den ældre H-model og 91 af den netop leverede C-model, hvor 16 er leveret i en opklaringsversion
og 16 i en ambulanceversion. PIRANHA III er en hjuldrevet, pansret mandskabsvogn. Hæren
påbegyndte indførelse af PIRANHA i hæren i 2000. Bortset fra ambulanceversionen er
PIRANHA bevæbnet med et tungt maskingevær.
PIRANHA er hærens nye, alsidige, pansrede køretøj.
Hovedparten er bygget til transport af op
til otte soldater med udrustning. Fra 2006
er der leveret 91 køretøjer til brug som
pansrede mandskabsvogne, opklaringskøretøjer, feltambulance, føringskøretøjer, signalkøretøjer samt observatørkøretøj.
Køretøjet yder nogen beskyttelse mod
håndvåben, miner, sprængstykker samt
panserværnsvåben, og muliggør derfor
hurtig transport af soldater i næsten alle
typer terræn.
Køretøjets evne til at opretholde høj hastighed på vej over lange afstande og med minimal
belastning af soldaterne inde i køretøjet gør det særligt anvendeligt til opgaveløsning over
store afstande.
PIRANHA er bredt fordelt i hærens enheder i både 1. og 2. Brigade samt til divisionstropperne og kan indsættes sammen med hærens øvrige enheder.
PIRANHA IIIC besidder, ikke mindst grundet en stor vægtreserve, et betydeligt udviklingspotentiale. Med gennemførelse af løbende opdateringer af teknik, beskyttelse samt våben og
føringssystemer vurderes køretøjet operativt tilfredsstillende frem til 2030.
Med den høje indsættelsesgrad som PIRANHA IIIC forventes at have, vurderes den at være
teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes PIRANHA IIIC tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem
til 2025.
Vægtmæssige begrænsninger i forhold til PIRANHA IIIC medfører, at H-modellen ikke har
samme udviklingspotentiale. Det vurderes muligt at holde PIRANHA IIIH operativt tilfredsstillende frem til 2015 med en omfattende genopbygning først i perioden. Grundet intensiv indsættelse i missionsområder er der behov for, at PIRANHA IIIH gennemgår en større genopbygning efter at have været udsendt til både Kosovo og Irak. C- og H-modellerne er logistisk
væsentligt forskellige med ringe komponentfællesskab og deraf følgende øgede driftsudgifter
i forhold til kun at besidde én type af køretøjet. På baggrund af køretøjets nedslidningsgrad
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og stigende udfordringer med at opretholde reservedelsforsyningen vurderes H-modellen
teknisk og økonomisk mindre tilfredsstillende fra 2010 og ikke tilfredsstillende fra 2015.
Samlet vurderes PIRANHA IIIH tilfredsstillende frem til 2010 og mindre tilfredsstillende frem
til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Udrustning og våben
Kamp- og tjenesteuniformssystemer
Kamp- og tjenesteuniformssystem M/84 blev introduceret fra 1984 og er udleveret til alt personel i hæren, flyvevåbnet, hjemmeværnet og store dele af søværnet. M/84 er løbende blevet moderniseret, blandt andet med indførelsen af kampuniform let M/01 og kampuniform let
M/01 ørken.
Det samlede uniformssystem blev oprindeligt udviklet til indsats i det nordeuropæiske område, så indsatsen af danske styrker i andre dele af verden har nødvendiggjort implementeringen af et let kampuniformssystem M/01. Uniformformssystem M/84 består af under-, mellemog yderbeklædning, samt en række supplerende beklædningsgenstande. Kampuniform M/84
dækker temperaturområdet -25oC - +25oC. Ved indsættelse i områder, hvor klimaet ikke falder inden for disse grænser, anskaffes supplerende udrustning.
Under- og mellembeklædning er teknisk forældet, umoderne og meget lidt brugt af soldaterne, blandt andet fordi den er svedabsorberende. Yderbeklædningen yder begrænset beskyttelse mod vejrliget. Det medfølgende regntøj fungerer dog meget tilfredsstillende.
Et klimatilpasset og justerbart uniformssystem er af stor betydning for soldatens fysiske formåen i en kampsituation. Kamp- og tjenesteuniformssystem M/84 lever ikke fuldt op til de
operative krav og soldaternes forventninger på disse områder, blandt andet er brandbeskyttelsen ikke optimal. Der er derfor i stigende grad behov for supplerende anskaffelser for at
dække konkrete behov i missionsområderne.
For at tilgodese krav i missionsområder i varmere klimazoner er der løbende indført en række beklædningsgenstande, der samlet udgør et let kampuniformssystem, benævnt M/01.
Dette system er ikke introduceret som et samlet og dermed samarbejdet system.
Yderbeklædningen findes i såvel ørken- som olivengrøn camouflage, og under- samt mellemmundering er anskaffet specielt under hensyntagen til ønsket om stor åndbarhed og lavest mulig vægt.
Systemet og dets enkelte beklædningsgenstande anses principielt fortsat som et supplement
til kampuniformssystem M/84. Disse løbende mindre opdateringer forbedrer uniformssystemet, men giver ikke mulighed for at udnytte det samlede teknologiske potentiale, der nås ved
udvikling af et samlet nyt uniformssystem.
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Den teknologiske udvikling på tekstilområdet indikerer, at det i de kommende år vil blive muligt at opnå større komfort og beskyttelsesgrad i flere klimazoner med samme materiale.
Det er i denne forbindelse behov at se på muligheden for at reducere det samlede omfang af
beklædningsgenstande, der aktuelt indgår i kampuniformssystemerne.
Således vurderes udviklingspotentialet for nuværende uniformssystemer begrænset, og samlet vurderes det at være mindre tilfredsstillende fra 2012 og ikke tilfredsstillende fra 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er til rådighed.
Oppakningssystem M/96
Oppakningssystem M/96 blev indført i 1996. Systemet er siden blevet suppleret med forskellige funktionsrelaterede tasker, samt med en kampvest. Systemet består nu af et rem-system
og en kampvest, med mulighed for at montere diverse tasker og rygsække til transport af den
øvrige mundering og enkeltmandsudrustning.
Oppakningssystemet føres over fragmentationsvesten med de gener og ulemper, det giver.
Oppakningssystemet anvender en utidssvarende fastgørelsesmetode af taskerne, der ikke er
kompatibelt med nutidens standardbespændingssystem til udrustningsgenstande mm. Det
betyder, at alle tasker fremstilles specielt til danske forhold.
Hærens nuværende operationsvilkår stiller i større grad end tidligere krav om mulighed for
individuel tilpasning. Særligt behovet for øget personlig beskyttelse medfører, at det nuværende oppakningssystem kun i begrænset omfang kan integreres med de øgede beskyttelseskrav til soldaten.
Oppakningssystem M/96 vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2015.
Da systemet allerede nu har operative begrænsninger, vurderes det samlet set mindre tilfredsstillende til 2015 og ikke tilfredsstillende fra 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Håndvåben
9 mm pistol M/49
Forsvaret råder over et stort antal pistoler, og er samlet normeret med ca. 6000 pistoler indført i forsvaret i 1949. Pistolen anvendes som standard sekundærvåben i alle værn. Enkelte
specialfunktioner fx læger har fortsat udleveret pistol som eneste bevæbning.
Pistolen besidder ikke noget udviklingspotentiale. Pistolen er operativt mindre tilfredsstillende
som primærvåben, og giver ikke muligheder for at montere moderne lys- og lasermarkeringssystemer.
Skydeteknisk og ergonomisk fungerer pistolen tilfredsstillende, og som sekundærvåben vurderes pistolen operativt mindre tilfredsstillende frem til 2015.
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Pistolen vurderes teknisk og økonomisk mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Samlet vurderes pistol M/49 mindre tilfredsstillende frem til 2015 og ikke tilfredsstillende derefter.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
7,62 mm let maskingevær M/62
Forsvaret er normeret med ca. 1500 lette maskingeværer indført i forsvaret i 1962. Maskingeværet er luftkølet og båndfødet, og anvendes som infanterivåben og som sekundær bevæbning på kampvogne og infanterikampkøretøjer.

Maskingeværet anvendes i alle værn, primært mod ubeskyttede mål og upansrede køretøjer,
men kan også anvendes mod luftmål. Maskingeværet kan udrustes med moderne dag- og
natsigtemidler. Maskingeværet betjenes af to personer.
Det lette maskingevær anvendes som hærens standard nærstøttevåben, og indgår stort set i
alle hærens og hjemmeværnets enheder.
Maskingeværet lever ikke op til moderne krav, og våbnet har kun et ringe udviklingspotentiale. Anvendt af personel til fods vurderes våbnet mindre tilfredsstillende grundet såvel vægt,
som ringe træfsikkerhed.
Med anvendelse af moderne affutager, der kan understøtte såvel funktion som træfning, vurderes maskingeværet operativt tilfredsstillende som infanterivåben frem til 2010, og som sekundær bevæbning på kampvogne og lignende frem til 2012. Det lette maskingevær vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2015.
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Samlet vurderes let maskingevær M/62 tilfredsstillende frem til 2010 og mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Gevær M/95
Forsvarets personel af alle værn er udrustet med våben af M/95-”familien”, der omfatter gevær, karabin, nærkampskarabin, karabin til specialstyrker og let støttevåben.

Våbnet er forsvarets standardhåndvåben, og tilbehør udleveres alt efter opgave og funktion.
Våbnet er forbedret med rødpunktssigte, holografisk sigte, lys- og lasermarkeringssystem, infrarødt lys- og lasermarkeringssystem, og senest gennemføres forsøg med 40 mm granatkaster.
Våbenfamilien besidder et vist udviklingspotentiale og vurderes med løbende opdatering af
våbnene at have en operativ levetid frem til 2025. Krav om øget effekt vil gøre det lette støttevåben operativt mindre tilfredsstillende i løbet af en kortere årrække.
Nedslidningen af våbnene i GV M/95 familien er markant. Gevær M/95 vurderes teknisk tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende frem til 2015. Gevær M/95 vurderes
økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes beholdningen af gevær M/95 tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
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Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Panserværn
147 mm panserværnsvåben (TOW5)
Hæren råder over 18 sæt TOW-systemer, benævnt 147 mm Raketstyr M/87. Systemet er
implementeret i perioden 1974-1980, og er et langtrækkende panserbekæmpelsesvåben.
Raketstyret er monteret på et terrængående hjulkøretøj. Raketstyret kan afmonteres og indsættes eksempelvis med helikopterindsatte styrker. Raketstyret blev i 1984 modificeret til
TOW 2, der har forbedret rækkevidde, gennembrydningsevne og præcision.
Våbensystemet anvendes primært til at nedkæmpe pansrede køretøjer på afstande op til
3750 m. Våbnet kan anvendes døgnet rundt. Missilerne er også effektive mod upansrede køretøjer og fjendtlige styrker, der opholder sig i bygninger eller befæstede stillinger.
TOW-systemet indgår i kampbataljonernes panserværnsdelinger i 1. Brigade, og er fordelt til
enheder i Holstebro, Høvelte og Slagelse.
Med udnyttelse af systemets udviklingspotentiale vurderes systemet operativt tilfredsstillende
indtil 2015. Med anskaffelse af moderne ammunitionstyper kan våbnet udvikles til et mere
fleksibelt våben.
Systemet vurderes teknisk tilfredsstillende frem til 2015 og økonomisk tilfredsstillende frem til
2020 med løbende opdatering.
Samlet vurderes 147 mm panserværnsvåbenet tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
84 mm dysekanon M/79 og M/85
Hæren råder over ca. 300 dysekanoner indført i to versioner i henholdsvis 1979 og 1985.
Hjemmeværnet råder over 594 dysekanoner. Dysekanonen er et mandbåret og kortrækkende panserværnsvåben.
Våbnet kan anvendes til at nedkæmpe pansrede og upansrede køretøjer samt infanteri på
afstande op til 600 meter. Det kan endvidere anvendes til at oplyse kamppladsen og udlægge røg i en afstand ud til 2000 m. Hjemmeværnet og Jægerkorpset råder over nyere granattyper til anvendelse mod infanteri og kampstillinger. Dysekanonen er i perioden 1995-1997
modificeret med nye sigtemidler, som muliggør anvendelse af nyere ammunitionstyper. Der
er desuden indført lysforstærkende natsigte- og observationskikkert i 1996. Endelig er der i
5
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2001 indført laserafstandsmåler i kombination med natsigtet. De nye sigtemidler kombineret
med laserafstandsmåler har øget våbnets træfsikkerhed væsentligt.
Dysekanonen anvendes bredt i alle hærens og hjemmeværnets infanterienheder,
panseringeniørgrupper, opklaringsenheder
og spejderenheder.
Dysekanonen har fortsat et vist udviklingspotentiale. Der udvikles fortsat nye ammunitionstyper til våbnet, og dysekanonen
vurderes operativt tilfredsstillende frem til
2020. Nye ammunitionstyper omfatter
blandt andet ammunition, der kan afskydes
fra lukkede rum, ammunition mod bygninger og infrarød lys-ammunition.
Dysekanonen vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes dysekanonen tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
84 mm panserværnsvåben M/95 og M/97 Confined Space
Hæren råder over ca. 7000 panserværnsvåben af typerne M/95 og M/97 Confined Space.
Hjemmeværnet råder herudover over 426 panserværnsvåben. Våbnet er indfaset i hæren i
1996. Panserværnsvåben M/95 er et kortrækkende panserværnsvåben.
Våbnet er et èngangsvåben, og er primært beregnet til at bekæmpe pansrede køretøjer på
afstande ud til 300 m. Panserværnsvåbnet findes i en version, som kan anvendes fra delvist
lukkede rum og bygninger med en rækkevidde ud til 250 m.
Panserværnsvåbnet anvendes ved alle enheder i hæren og i hjemmeværnet.
Panserværnsvåbnet lever ikke op til moderne krav om fleksibel anvendelse, og har derfor
kun en kortere operativ levetid frem til 2012.
Den tekniske levetid for våbnene udløber i 2010.
Samlet vurderes 84 mm panserværnsvåben tilfredsstillende frem til 2010 og mindre tilfredsstillende frem til 2012.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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12,7 mm tungt maskingevær M/50
Hæren råder over 600 tunge maskingeværer, der primært anvendes som bevæbning af hærens pansrede køretøjer. Søværnet er normeret med ca. 150, der anvendes til bekæmpelse
af sø- og luftmål. Det tunge maskingevær har været i anvendelse siden 1950. Maskingeværet er som udgangspunkt monteret i en vognaffutage, og betjenes fra køretøjet, hvor det anvendes til sikring af kolonner m.v. Det kan desuden afmonteres og opstilles i en feltaffutage,
hvorfra det også kan indsættes i en kampstilling. Det tunge maskingevær kan påmonteres
moderne dag- og natsigtemidler.

Det tunge maskingevær kan fleksibelt anvendes fra hovedparten af hærens køretøjer, men
anvendes dog primært på hærens pansrede køretøjer. Ud over sikring af kolonner anvender
hærens enheder det tunge maskingevær i forbindelse med forsvarskamp fra etablerede
kampstillinger, observationsposter og lejre. Med moderne ammunition kan det tunge maskingevær således anvendes til at bekæmpe mål fra ubeskyttede til let pansrede køretøjer.
På trods af systemets meget høje alder besidder våbnet stor, operativ værdi, især som følge
af gennemførte forbedringer af sigtesystemer for et begrænset antal våben. Med indførelse
af især Overhead Weapon Station (beskrevet herunder) og i nogen grad indførelse af moderne affutager vurderes det tunge maskingevær at være operativt tilfredsstillende frem til
2025. Der ses ikke umiddelbart nogen afløser for den kapacitet, som tungt maskingevær giver enhederne.
Det tunge maskingevær vurderes at være teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2015.
I den efterfølgende periode vil nedslidning i stigende grad vanskeliggøre en tilfredsstillende

15. maj 2008

37

37
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
drift af våbnene. Det tunge maskingevær vurderes at være teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2015.
Samlet vurderes tungt maskingevær tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende
frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Overhead Weapon Station, LEMUR
Hæren har anskaffet 134 LEMUR, som er et højteknologisk våbensystem, der integrerer optiske dag- og natsensorer, laserafstandsmåler og røgkastere med det tunge maskingevær.
LEMUR kan også bevæbnes med en 40 mm granatkaster.

LEMUR øger det tunge maskingeværs effektive skudafstand fra ca. 800 meter i vognaffutage
til ca. 2200 meter, og den gyrostabiliserede affutage giver våbnet markant større præcision
samt mulighed for skydning under kørsel. LEMURs optiske systemer muliggør en mere sikker identifikation af målet og reducerer risikoen for utilsigtede følgeskader på civile og øvrige
omgivelser. Systemet fjernbetjenes fra den beskyttede mandskabskabine, og kan fleksibelt
monteres på forskellige køretøjer, typisk pansret patruljekøretøj, pansret mandskabsvogn af
typen PIRANHA samt de nye pansrede lastvogne. LEMUR anvendes sammen med det tunge maskingevær ved udsendte styrker. Hæren har primo 2008 indsat den første enhed i Afghanistan med systemet. Systemet har p.t. driftsproblemer som følge af den hurtige introduktion i operativ tjeneste. Disse problemer forventes afhjulpet i nærmeste fremtid.
LEMUR vurderes at være operativt, teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2025.
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LEMUR vurderes teknisk og økonomisk mindre tilfredsstillende fra 2025 til 2030.
Samlet vurderes LEMUR tilfredsstillende frem til 2025 og mindre tilfredsstillende frem til
2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Mørkekampsmateriel
Forsvaret råder over ca. 9000 sæt mørkekampsudstyr fordelt og anvendt i alle værn. Hæren
har som største bruger ca. 5000 sæt tildelt, og har siden 1995 implementeret en bred vifte af
mørkekampsmateriel omfattende termisk observationsudstyr, som viser temperaturforskelle,
og lysforstærkningsudstyr, som muliggør observation ved lys fra måne og stjerner alene. Materiellet spænder fra lette natbriller til at spænde på hjelmen, til natsigteudstyr til infanterivåben. Generelt er den teknologiske udvikling på området gået hurtigt, hvorfor anskaffelsen er
sket lidt ad gangen. Materiellet omfatter tre hovedtyper; lysforstærkningsbriller, som hæren
har 6749 af, sigteudstyr, som hæren har 1750 af, samt termisk observationsudstyr, som hæren har 200 af.
Systemerne muliggør manøvre og kamp på en mørklagt og ubelyst kampplads, uden brug af
hvidt lys. Dette betyder, at alle soldater kan observere og kæmpe i mørke. Lysforstærkningsbriller og termisk udstyr anvendes primært til at overvåge kamppladsen med henblik på at
indsætte våben. Disse systemer er derfor anvendt af førere og observatører for de indirekte
skydende systemer som artilleri og fly. Sigteudstyr er udstyr monteret direkte på det enkelte
våbensystem. Sigteudstyret kan være baseret på lysforstærkning eller termisk udstyr.
Alle forsvarets enheder råder over mørkekampsmateriel i forskellig udstrækning alt efter enhedstype og opgave. Det mest moderne materiel anvendes ved enheder indsat i internationale operationer.
Med den nuværende teknologiudvikling på området, vurderes den operative levetid generelt
at være op til 10 år for hærens mørkekampsmateriel. Udviklingspotentialet for den nuværende generation af mørkekampsmateriel vurderes begrænset, og især på det termiske område
lever materiellet ikke i fuldt omfang op til de operative krav og muligheder. Nyere systemer
vurderes at være operativt tilfredsstillende indtil 2015, mens ældre systemer vurderes operativt tilfredsstillende indtil 2010.
Nye typer lysforstærkningsbriller, -kikkerter og termisk udstyr vurderes at være teknisk tilfredsstillende indtil 2020, mens de ældre typer vurderes teknisk tilfredsstillende indtil 2012.
Reservedelsforsyning er meget vanskelig og løses i stor udstrækning ved anvendelse af dele
fra defekte briller.
Mangel på reservedele til ældre typer udstyr gør vurdering af økonomisk levetid irrelevant.
Over tid vil nedslidning medføre en stadig ringere rådighedsgrad over materiellet ved de operative enheder.
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Samlet vurderes de nye typer mørkekampsudstyr tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til 2020, mens de ældre typer mørkekampsudstyr vurderes tilfredsstillende
frem til 2010 og mindre tilfredsstillende frem til 2012.
Mørkekampmateriel, ældre
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Mørkekampmateriel, nyt
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.

Kampstøttekapaciteter
Ildstøtte
155 mm selvkørende haubits
Hæren råder over 24 selvkørende haubits M109. Den selvkørende haubits er anskaffet i perioden 1963-1970 i et antal af 76. I perioden 1985-1989 blev den selvkørende haubits modificeret til den nuværende version A3. Den selvkørende haubits har en skudrækkevidde på 1824 km afhængig af ammunitionstype. Haubitsen kan anvende brisantgranater med sprængstykkeeffekt mod infanteri og upansrede køretøjer, ammunition beregnet til anvendelse mod
pansrede køretøjer, samt røg- og lysgranater. Den selvkørende haubits er let pansret, og
yder begrænset beskyttelse af betjeningspersonellet.
Den selvkørende haubits anvendes til at yde ildstøtte til indsatte enheder. Haubitsen er kendetegnet ved dens evne til at kunne flytte ildstøtten på kamppladsen. Haubitsen er med sin
nuværende ammunitionstildeling effektiv til bekæmpelse af ubeskyttede fjendtlige styrker, artilleri og morterer samt pansrede køretøjer i stilling.
Den selvkørende haubits indgår i 1. Brigade, og er placeret i Oksbøllejren.
Selvkørende haubits M109A3 vurderes operativt, teknisk og økonomisk forældet. Systemet
lever ikke op til den moderne kampplads krav om hurtighed, ildmængde, autonomi og ildledelse. Systemet vurderes ikke at besidde yderligere udviklingspotentiale.
Teknisk kan systemet alene holdes i drift ved afmontering af reservedele fra systemer, der
ikke er i drift. Levetidsforlængelse vurderes ikke økonomisk rentabelt.
Samlet vurderes selvkørende haubits M109A3 mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende
fra 2010.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
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Erstatningsmateriel er til rådighed.
60 mm let morter M/06
Hæren råder over 75 moderne, lette morterer. I 2006 genindførte hæren 60 mm let morter
som ildstøtte til kamptropperne, Jægerkorpset og Forward Air Controllere. Morteren har en
rækkevidde på knap 5 km, og betjenes af to mand. Med de nuværende ammunitionstyper til
rådighed for hæren kan morteren anvendes til at bekæmpe infanteri, udlægge røgslør og belyse kamppladsen. Morteren har et moderne ildledelsessystem, som gør det muligt at samle
ilden fra flere morterer mod det samme mål, selvom mortererne er opstillet spredt over et
større område. Ildledelsessystemet kan lede ilden fra op til tolv morterer på én gang.
Den lette morter er tildelt enheder i Afghanistan. Den lette morter udgør kampenhedernes
eget ildstøttemiddel, og den anvendes i udstrakt grad under kamphandlinger. Ilden påkaldes
og dirigeres af fremskudte observatører, der entydigt kan identificere modstanderens position. Mortererne ved Forward Air Controller anvendes primært til at markere mål, der ønskes
bekæmpet med fly.
Der indgår tre lette morterer i infanterikompagnier og opklaringseskadroner.
Med anskaffelsen af den lette morter
råder infanterienheder over et moderne
og fleksibelt støttemiddel, som kan indsættes enkelt og hurtigt. Den lette morter vurderes at være operativt tilfredsstillende frem til 2020.
Grundet intensiv anvendelse vurderes
det, at morteren alene vil være teknisk
tilfredsstillende frem til 2015. Systemet
vurderes økonomisk tilfredsstillende
frem til 2025.
Samlet vurderes 60 mm let morter tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende
frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Tactical Air Control Party materiel.
Hæren råder over tre sæt materiel til Tactical Air Control Party. Materiellet benyttes af 12
Tactical Air Control Parties, som leder flystøtte for indsatte enheder. Elementet råder over en
række hovedmaterielgenstande:
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Ground Laser Target Designator er et transportabelt lasermarkeringssystem, som anvendes
til at lede laserstyrede flybomber og missiler mod erkendte fjendtlige styrker.
Infrarød pointer anvendes til på lang afstand at markere mulige mål samt egne styrker. Pointeren kan anvendes både med almindeligt lys og med infrarød markering, der ikke kan ses
med det blotte øje, men kun ved anvendelse af mørkekampsmateriel.
Herudover råder kapaciteten over krypterede taktiske satellitradioer til kommunikation med fly
og ildstøtteenheder på landjorden.

Den operative levetid er i betydelig grad afhængig af, hvornår allieredes udstyr opgraderes
eller udskiftes. Det vurderes, at udstyret er operativt tilfredsstillende frem til 2013, hvorefter
udstyret efter kort tid ikke vil kunne anvendes.
Udstyret vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2013. Herefter må det påregnes, at fejlfrekvensen øges på grund af problemer med mekaniske komponenter.
Systemerne har ikke noget videre udviklingspotentiale.
Samlet vurderes Tactical Air Control Party-materiel tilfredsstillende frem til 2013 og mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Luftværn
Hærens luftværnssystem M/93.
Hæren og søværnet råder over en fælles pulje på ca. 900 STINGER luftværnsmissiler. Luftværnsmissiler STINGER indgår i Luftværnssystem M/93. Luftværnssystemet er opbygget af
en række delsystemer, men grundlæggende af et kontrol- og varslingssystem og et missilsystem.
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Kontrol- og varslingsdelen omfatter langtrækkende søgeradarer med en rækkevidde op til
100 km, samt kortrækkende indvisningsradarer med en rækkevidde op til 20 km. Missilsystemet består af to STINGER-missiler monteret på feltaffutage med en våbenterminal og sigtemidler. STINGER-missilet er udviklet i USA i 1980´erne. Danmark modtog de første missiler i 1993. Missilet er et såkaldt ”fire and forget” missil, der efter affyring styrer efter flyets infrarøde varmeudstråling eller alternativt den negative, ultraviolette skygge som flyet efterlader
på himlen. Missilet har en rækkevidde på 5 km.
Missilsystemet kan ikke indsættes under bevægelse, og er upansret.
Luftværnsmissilerne yder indsatte enheder beskyttelse mod trusler fra luften, og muliggør
kontrol med luftrummet. Kontrol- og varslingssystemet giver et opdateret situationsbillede af
luftrummet af egne og fjendtlige fly, helikoptere, luftværnsmissiler, ubemandede fly samt morter- og artillerigranater. Systemet kan bl.a. udveksle radarbilleder og kommando- og kontrolordrer med overordnede myndigheder. Udveksling af billedinformationer sker gennem LINK11B - en HF-frekvensforbindelse med de nødvendige protokoller for bl.a. at kunne udveksle
luftspor, hvor systemets Joint Link Converter opkobles som bruger i et netværk.
Hærens luftværn er organiseret i en luftværnsmissilafdeling bestående af en stab, et kontrolog varslingsbatteri og to luftværnsmissilbatterier bevæbnet med STINGER-missiler. Luftværnsmissilafdelingen er garnisoneret i Varde.
Operativt vurderes missilsystemet mindre tilfredsstillende. Missilsystemet har kun et ringe
udviklingspotentiale.
Missilernes tekniske levetid udløber i 2008, men kan ved tekniske undersøgelser hvert tredje
år forlænges til 2018. STINGER-missilet vurderes økonomisk tilfredsstillende frem til 2018.
Kontrol og varslingssystemet vurderes at være operativt, teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2015.
Samlet vurderes missilsystemet mindre tilfredsstillende frem til 2018. Kontrol- og varslingssystemerne vurderes tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Sensorer og opklaringssystemer
Sensorer
Ubemandet opklaringsmateriel RAVEN
RAVEN er et lille, ubemandet fly med sensorer. Det er anskaffet i 2007 til Jægerkorpset og
Søværnets Frømandskorps, samt som troppeforsøg i hæren. Der er anskaffet 12 sæt, hver
med tre fly og en kontrolstation. Flyet har digitale dag- og natkameraer, og kan sende højopløselige billeder tilbage til enheden på jorden. Dermed tilvejebringes oplysninger om vanskeligt tilgængeligt terræn og fjenders placering og aktivitet. Flyet har en begrænset udholdenhed og rækkevidde.
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Systemet er driftmæssigt sat til ca. 600 missioner, hvilket forventeligt svarer til ca. to år. Der
er indgået en toårig logistikaftale, hvorefter der er behov for genopbygning eller erstatning af
større dele af systemet.
Systemet forventes at have en teknisk levetid på 4-6 år i den nuværende konfiguration. Producenten er i gang med yderligere udvikling af kapaciteten på systemet, som vil kunne levetidsforlænge systemet forventeligt op til 10 år. Udvikling af kapaciteten kan omfatte større
rækkevidde, længere flyvetid samt forbedrede sensorer. Den økonomiske levetid vurderes
stort set at være sammenfaldende med den tekniske levetid 4-6 år. Den operative levetid
vurderes, at være tilfredsstillende til ca. 2015 og mindre tilfredsstillende til 2020. Den tekniske
levetid vurderes tilfredsstillende til 2015 og mindre tilfredsstillende til 2020. Den økonomiske
levetid vurderes at følgende den tekniske.
Samlet vurderes systemet tilfredsstillende indtil 2015 og mindre tilfredsstillende til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Opklaringssystemer
Pansret opklaringskøretøj PIRANHA
Hæren råder over 16 pansrede opklaringskøretøjer af typen PIRANHA IIIC, som er indeholdt
i den samlede beholdning på 113 PIRANHA III. Køretøjet er anskaffet i 2007. Opklaringskøretøjet er udstyret med et tungt maskingevær i en Overhead Weapon Station.
Køretøjet råder ikke over særlige sensorsystemer. Opklaringskøretøjet er udstyret med filtre,
der muliggør indsættelse i områder med biologisk, kemisk og nuklear forurening.
Køretøjet anvendes til alle typer opklaringsopgaver, og anvendes ved opklaringsbataljonen
under 1. Brigade. Køretøjet er garnisoneret i Rønne.
For nærværende adskiller opklaringskøretøjet PIRANHA IIIC sig ikke fra øvrige PIRANHAkonfigurationer.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Pansret patruljekøretøj EAGLE I
Hæren råder over 33 pansrede patruljevogne af typen EAGLE I, der er anskaffet i perioden
1995-1997. EAGLE I er bevæbnet med et tungt maskingevær. Køretøjet yder begrænset beskyttelse mod håndvåben, miner og sprængstykker.
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EAGLE I anvendes som pansret spejderkøretøj i opklaringsenheder. Køretøjet anvendes til
alle patrulje- og opklaringsopgaver. Herudover anvendes EAGLE I til løsning af forbindelsesopgaver, lette transportopgaver samt som let føringskøretøj.
Køretøjet anvendes af opklaringseskadroner samt udsendte enheder og erstattes med
EAGLE IV i takt med dennes indfasning (se afsnit herefter).
EAGLE I vurderes operativt mindre tilfredsstillende, og køretøjet besidder et ringe udviklingspotentiale, primært fordi køretøjets nyttelast er utilstrækkelig.
Køretøjet er stærkt nedslidt efter intensiv brug ved udsendte styrker. Køretøjet vurderes teknisk mindre tilfredsstillende frem til 2009, hvorefter det vil være teknisk ikke tilfredsstillende.
Køretøjet vurderes økonomisk ikke tilfredsstillende.
Samlet vurderes EAGLE I mindre tilfredsstillende frem til 2009 og herefter ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Pansret Patruljekøretøj EAGLE IV
Hæren har indkøbt over 90 pansrede patruljevogne af typen EAGLE IV. Køretøjet er anskaffet fra 2007. EAGLE IV er udstyret med et tungt maskingevær og kan udstyres med Overhead Weapon Station. Køretøjet yder nogen beskyttelse mod håndvåben, miner, sprængstykker samt panserværnsvåben, og muliggør derfor hurtig flytning af soldater i næsten alle
typer terræn under kamppladsens påvirkninger. Køretøjets evne til at opretholde høj hastighed på vej, under minimal belastning af soldaterne inde i køretøjet, gør det særligt anvendeligt til opgaveløsning over store afstande.
EAGLE IV afløser EAGLE I, og anvendes til alle patrulje- og opklaringsopgaver. Udover den
planlagte anvendelse vurderes køretøjet anvendeligt til løsning af forbindelsesopgaver, lette
transportopgaver samt som let føringskøretøj.
Køretøjet anvendes af opklarings- og spejdereskadroner samt af opklaringssektionerne bredt
ved hærens kampbataljoner.
Køretøjet vurderes operativt tilfredsstillende frem til 2025. Køretøjet har et betydeligt udviklingspotentiale. Køretøjet vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes EAGLE IV tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2025.
Rådighed over materiel til uddannelse ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel ikke tilstrækkelig.
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Artilleripejleradar ARTHUR
Hæren råder over seks sæt Artillery Hunting Radar (ARTHUR) systemer. I 2001 blev der anskaffet otte systemer, heraf er to systemer blevet ødelagt.
Artilleripejleradaren er et avanceret materielsystem.
Det kan ved hjælp af en kombination af radar- og computerteknologi fastlægge position af og
typebestemme artillerigranater ud til 15 km, mortergranater ud til 20 km og raketter ud til 30
km. Radaren føres på en terrængående, upansret lastvogn, men containeren kan monteres
på en 10 fods containerramme, og kan dermed anvendes sammen med forsvarets øvrige køretøjer, herunder pansrede køretøjer.
Systemet er autonomt med GPS, gyro og digitale kort og er således i stand til at retnings- og
stedbestemme sig selv. Systemet er opbygget i en container, der har egen generator. Artilleripejleradaren kan overføre data til feltartilleriets skyde-, ildledelses- og føringssystem.
Artilleripejleradaren indgår i Danske Divisions stabs- og målopklaringsbatteri med tre delinger, der hver har to radarer.

ARTHUR er indsat i Afghanistan, hvor de giver varsel om indkommende granater og missiler
til Kandahar Airfield, og dermed giver personel mulighed for at søge dækning forinden. Systemet indgår i stabs- og målopklaringsbatteriet ved 3. afdeling i Danske Division, og er garnisoneret i Varde. Herudover er et system ved Værksted Danmark som referencemodel og
prototype.
ARTHUR er et 1. generations artilleripejlesystem, der har udviklingspotentiale til 2. generationsniveauet. Systemet vurderes at være operativt tilfredsstillende frem til 2013.
Stadigt større krav om præcision, integration og automatisering vil herefter medføre, at systemet operativt vil være mindre tilfredsstillende.
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Tredje generation er netop lanceret med væsentligt større præcision, rækkevidde og radarvifte, samt med kraftige forbedringer i form af bl.a. filtrering af falske mål og klassificering af våbentyper ud fra ballistiske data.
Teknisk vurderes det ikke relevant at gennemføre større modifikationer af systemet. Der er
begyndende problemer med levering af visse typer reservedele. Systemet vurderes dog teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2020 med mindre opgraderinger.
Samlet vurderes artilleripejleradarsystemet tilfredsstillende frem til 2013 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Ingeniørstøtte
Som en del af indeværende forsvarsforlig gennemføres i perioden 2010-2012 en anskaffelse
af ingeniørmateriel til erstatning for et begrænset antal af de nedslidte ingeniørkapaciteter.
Panserbrovogn
Hæren råder over 10 panserbrovogne med 20 tilhørende broer. Panserbrovognen blev indfaset i hæren i perioden 1994-1997, og er fremstillet til belastningen fra kampvogn Leopard 1.
Broen tillader derfor kun begrænsede overkørsler med hærens noget tungere Leopard 2
kampvogne. Broen udlægges mekanisk på fem minutter og rækker over et spænd på 20 meter. Panserbroen indgår i panseringeniørkompagniet under 1. Brigade, og er garnisoneret i
Skive. Panserbroer anvendes til at støtte hærens mobile operationer. Panserbrovognen kan
med sin pansring, bevæbning og mekaniske udlægning indsættes direkte i kampzonen til
overvindelse af mindre vandhindringer og lignende.
Panserbrovognen vurderes operativt mindre tilfredsstillende i nuværende konfiguration. Systemet besidder fortsat et udviklingspotentiale, der muliggør, at broen kan anvendes til overførsel af tunge kampvogne. Broen vurderes operativt tilfredsstillende frem til 2020.
Panserbrovognen vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes panserbrovognen tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende
frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Feltbro M/71.
Hæren råder over 5 stk. feltbro M/71. Broen er udviklet i 1970 og indført i hæren i 1971. Feltbroen er modulopdelt og etableres manuelt på bygningsstedet. Feltbroen er mandskabskrævende ved etablering og har en relativt lang etableringstid. På grund af begrænset bæreevne
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besidder broen ikke tilstrækkelig fleksibilitet til anvendelse som erstatningsbro under genopbygning af ødelagt infrastruktur. Feltbroen udlægges af ubeskyttet personel. Broen er derfor
primært anvendelig som midlertidig erstatningsbro uden for kampzonen.
Feltbroen indgår i panseringeniørkompagniet under 1. Brigade og ingeniørbataljonen under
Danske Division – begge garnisoneret i Skive.
Feltbroen vurderes operativt mindre tilfredsstillende, men kan anvendes til støtte for visse typer operationer i mindre intense miljøer, og broen vurderes ikke tilfredsstillende fra 2015.
Feltbroen vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2013 og mindre tilfredsstillende frem til 2018.
Samlet vurderes feltbro M/71 mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Feltbro DIB.
Hæren råder over 19 stk. feltbro DIB. Broen er udviklet i 1950´erne. Brosystemet er modulopdelt og baseret på 12 meter lange profiljern, som samles til en bro. Feltbro DIB er senere
moderniseret og kan således nu udlægges direkte fra køretøjet, som transporterer broen.
Feltbroen har en relativ lang etableringstid og udlægges af ubeskyttet personel. Broen besidder, på grund af begrænset bæreevne, ikke tilstrækkelig fleksibilitet til anvendelse som
erstatningsbro under genopbygning af ødelagt infrastruktur.
Feltbroen indgår i ingeniørbataljonen. Broen er primært anvendelig som midlertidig erstatningsbro uden for kampzonen på lettilgængelige broslagningssteder.
Broen besidder et begrænset udviklingspotentiale. Broen er operativt og teknisk tilfredsstillende i perioden frem til 2020.
Samlet vurderes feltbro DIB således tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende
frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Kolonnevej
Hæren råder over tre ældre typer kolonnevej. Systemerne er anskaffet i 1970´erne. Alle tre
typer er kendetegnet ved lang etableringstid, at være mandskabskrævende og have begrænset bæreevne.
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Kolonneveje placeres i tilknytning til alle typer broer for at muliggøre til- og frakørsel til broer,
der er placeret i vanskeligt passabelt terræn. Kolonnevejen indgår i panseringeniørkompagniet under 1. Brigade og ingeniørbataljonen under Danske Division.
Alle tre systemer vurderes operativt mindre tilfredsstillende. Systemerne kan i begrænset omfang anvendes i en årrække frem til 2012.
Teknisk kan systemerne ikke opgraderes. I takt med beskadigelse af komponenter vil beholdningen blive opbrugt. Systemerne vurderes således teknisk og økonomisk ikke tilfredsstillende.
Samlet vurderes kolonnevejssystemerne ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Mineplejl
Hæren råder over 16 mineplejle af typen Hydrema. To plejle er moderniseret, mens de resterende er under modificering. Plejlen er monteret med et antal kraftige kæder, der under hastig rotation bringer minen til detonation, eller sønderdeler den.

Mineplejlen anvendes med stor effektivitet af ingeniørenheder til rydning af større arealer og
veje. Køretøjet er mindre egnet til at følge kampenhedernes bevægelse på kamppladsen, ligesom den er mindre effektiv under kamp, idet betjeningsmandskabet er beskyttet mod detonation af miner, men kun i begrænset omfang mod beskydning. På den baggrund indsættes plejlen primært i områder, der beherskes af egne enheder bag de egentlige kampområder.
Mineplejlen besidder fortsat et betydeligt udviklingspotentiale. Mineplejlen vurderes at være
operativt tilfredsstillende frem til 2020. Mineplejlen vurderes at være teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2014.
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Samlet vurderes mineplejlen tilfredsstillende frem til 2014 og mindre tilfredsstillende frem til
2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Pansermine M/56
Hæren råder over 75.000 panserminer af typen M/56. Minen er en manuelt udlagt, trykudløst
pansermine, der er udviklet i 1950´erne. Minen er det eneste tilbageværende minevåben i
hæren. Andre minesystemer er udfaset på grund af konventionsbestemte restriktioner.
Minen er tænkt anvendt i de situationer, hvor det er eneste mulighed for at standse en modstander.
Minen vurderes som operativt mindre tilfredsstillende til anvendelse som nærsikringsminering
og operativt ikke tilfredsstillende til anvendelse i deciderede minefelter.
Panserminen vurderes som teknisk og økonomisk ikke tilfredsstillende. Der er ingen mulighed for modifikation.
Samlet vurderes panserminen ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Ammunitionsrydning (Explosive Ordnance Disposal)
Den nuværende kapacitet til rydning af kompleks og improviseret ammunition anvendes primært til national støtte for politiet. Herudover har hæren et ammunitionsrydningskompagni,
som kan eftersøge og uskadeliggøre ueksploderet ammunition, der er efterladt i et øvelsesområde eller i en krigszone. Til brug for ammunitionsrydning har hæren rådighed over et antal robotter, bombedragter, elektroniske beskyttelsesforanstaltninger samt en række specialværktøjer til brug for identifikation og neutralisering af ammunition. Dette udstyr anvendes
primært i forbindelse med hjælp til politiet, hvorimod rydning af konventionel ammunition foregår ved kontrolleret neutralisering på stedet med efterfølgende bortsprængning et passende sted.
Hærens ammunitionsrydning anvendes til håndtering og bortskaffelse af ammunition i internationale operationer. Rydningen gennemføres for at fjerne ammunition, som udgør en risiko
for dansk personel, eller som potentielt kan anvendes til fremstilling af bomber mod danske
styrker. Sekundært ryddes ammunition til støtte for lokalbefolkningen i indsatsområdet. Hærens ammunitionsryddere har ikke kapacitet til at undersøge, håndtere og bortskaffe vejsidebomber.
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Materiel til støtte for politiet er organiseret ved Hærens Ingeniør- og ABC-skole, som arbejder
fra Skive og Amager. Ammunitionsrydningen er organiseret i ammunitionsrydningskompagniet ved ingeniørbataljonen, som er garnisoneret i Skive.
Bomberydningsrobotterne som platform til levering af specialværktøjer mod improviserede
bomber vurderes at være operativt tilfredsstillende til nationalt brug frem til 2025.
Øvrigt materiel, der indgår i beredskabet, vurderes at være operativt tilfredsstillende frem til
2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Materiel til søgning og rydning af konventionel ammunition vurderes at være teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2013.
Samlet vurderes ammunitionsrydningsmateriellet tilfredsstillende frem til 2013 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Øvrigt ingeniørmateriel
Hæren råder over forskelligt ingeniørmateriel, der bl.a. omfatter bulldozere, læssemaskiner,
rendegravere, jordhøvle, dumpere og teleskoplæssere.
Ingeniørmaskinerne indgår i ingeniørbataljonen under Danske Division og anvendes primært
til militære konstruktionsopgaver, sekundært til mobilitetsfremmende foranstaltninger og anden ingeniørtjeneste. Ingeniørmaskinerne er ubeskyttede mod såvel beskydning som miner.
Konstruktionsopgaverne består bl.a. af konstruktion af lejre, værkstedsområder, forsyningsområder og infrastruktur under internationale operationer.
Mobilitetsfremmende foranstaltninger består bl.a. af gennembrydning og rydning af hindringer
samt etablering af overgange og forberedelse af broslagningssteder. Med det nuværende
materiel løses opgaven af ubeskyttet personel.
Anden ingeniørtjeneste består bl.a. af støtte til ammunitionsrydning og civilt-militært samarbejde.
Ingeniørmaskinerne vurderes generelt operativt mindre tilfredsstillende grundet manglende
beskyttelse og udviklingspotentiale. For de fleste maskiner vurderes selve maskinkapaciteten
tilfredsstillende.
Alderen på materiellet varierer en del. De fleste systemer er af ældre dato, og vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2012. De få nyere systemer vurderes teknisk og
økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes ældre maskintyper mindre tilfredsstillende frem til 2012, og herefter ikke tilfredsstillende. Nyere maskintyper vurderes tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Øvrigt ingeniørmateriel, ældre
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
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Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Øvrigt ingeniørmateriel, nyere
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.

Logistikstøttekapaciteter
Køretøjer
Bjærgningssystemer
Som en del af indeværende forlig anskaffes nye bjærgningssystemer i perioden 2007-2013.
Hæren råder over 9 pansrede bjærgningsvogne af typen LEOPARD 1, der er produceret i perioden 1973-1980 og indfaset i hæren i 1995-1997. Bjærgningsvognen blev oprindeligt anskaffet som bjærgningskøretøj til kampvognsenheder. I dag anvendes den tillige som bjærgningskøretøj i infanterikompagnierne. Køretøjet har foruden bjærgningskapacitet, krankapacitet til at løfte fx motorer fra de pansrede køretøjer.

Hæren råder endvidere over fem pansrede bjærgningsvogne af typen WISENT. Bjærgningsvogn WISENT er opbygget på LEOPARD 1 undervogne i 2007 og 2008. Bjærgningskøretøjet
kan løse bjærgningsopgaver i forbindelse med LEOPARD 2 kampvognen, den har kran og
kan foretage udskiftning af motor og tårn.
Hæren råder endvidere over 20 upansrede, hjulbaserede bjærgningsvogne af to ældre typer,
der er anskaffet i perioden 1988-2001. Bjærgningsvognen har krankapacitet og kan bjærge
hjulkøretøjer.
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LEOPARD 1 bjærgningskøretøjet anvendes ved infanterikompagnierne. WISENT anvendes
ved kampvognsenheder. De upansrede bjærgningsvogne anvendes ved kampenheder og
kampstøtteenheder, hvor bjærgningsstøtte i terræn er påkrævet.
De fem WISENT bjærgningsvogne indgår i 1. Brigade og er garnisoneret i Holstebro. De øvrige bjærgningskøretøjer er bredt fordelt i hæren.
LEOPARD 1 bjærgningsvognen har et betydeligt udviklingspotentiale, og kan opgraderes til
WISENT-niveau med mulighed for implementering af Battle Management Systemer og Overhead Weapon Station.
LEOPARD1 bjærgningsvognen vurderes operativt og teknisk mindre tilfredsstillende og ikke
tilfredsstillende fra 2013.
WISENT bjærgningsvogn vurderes at være teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til
2020 med god mulighed for at opretholde reservedelsforsyningen i perioden frem til 2030.
Samlet vurderes den pansrede WISENT bjærgningsvogn tilfredsstillende frem til 2020 og
mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Bjærgningsvogn LEOPARD1.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Bjærgningsvogn WISENT.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Hærens hjulbjærgningsvogne er alle af ældre dato. Køretøjerne besidder et ringe udviklingspotentiale og kan ikke beskyttes til et tilfredsstillende niveau. I forbindelse med implementeringen af nye lastvogne i hæren opfylder de hjulbaserede bjærgningsvogne ikke de operative
brugerkrav og de bugseringsmæssige krav. Køretøjerne vurderes operativt mindre tilfredsstillende.
Køretøjerne vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2013.
Samlet vurderes de hjulbaserede bjærgningsvogne mindre tilfredsstillende fra 2008 og ikke
tilfredsstillende fra 2013.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Lastvogne
Forsvaret råder over ca. 2500 lastvogne fordelt på alle værn, heraf ca. 2000 tildelt hæren.
Køretøjerne omfatter forskellige typer og størrelser. Af disse er knap 250 moderne lastvogne
til forskelligt brug. Den nye lastvognstype er af mærket MAN. Den findes i en upansret version, der kan tillægsbeskyttes, og i en pansret version.
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De nyanskaffede lastvogne har modulførerhus, som er ens på alle typer. Der er fremstillet tillægsbeskyttelsessæt til førerhusene, der giver såvel ballistisk som minebeskyttelse for personellet. Køretøjet kan anvendes fleksibelt, idet tillægsbeskyttelsen kan flyttes til de køretøjer, der har behov herfor. Førerhusopbygningen gør det muligt at montere et maskingevær.
Der er anskaffet et mindre antal køretøjer i en pansret version med særdeles god minebeskyttelse. Det pansrede køretøj kan monteres med Overhead Weapon Station. Den ny lastvognstype findes i alle vægtklasser inden for lastvogne.
Øvrige lastvognstyper er af varierende type og alder. Ældre køretøjstyper er kendetegnet
ved, at de kun kan monteres med tillægsbeskyttelse og dermed har ringere grad af beskyttelse end nyere lastvogne. En del af de ældre køretøjer kan bevæbnes med et tungt maskingevær.
Lastvogne anvendes i to roller; som lastkøretøj og som funktionskøretøj. I rollen som moderne lastkøretøj er især køretøjet med kroghejs anvendeligt til fleksibel transport og distribution
af forsyninger, der er læsset på 20 fods Flat Racks eller i 20 fods containere. Hærens nye
lastvogne muliggør deltagelse i transportopgaver med anvendelse af Flat Racks i multinationale enheder. Som funktionskøretøj anvendes lastvognene blandt andet som kommandostationer, hvor der monteres containere med forskellige opbygninger på lastvognene.
Lastvogne anvendes bredt ved alle forsvarets enheder.
De ældre lastvognstyper vurderes operativt mindre tilfredsstillende og har alle et begrænset
udviklingspotentiale, der udelukker tilstrækkelig beskyttelse, moderne bevæbning og kommunikationsmuligheder.
De nye lastvogne, Muliti Purpose Vehicles (MPV), giver mulighed for tidssvarende beskyttelse, bevæbning og føringssystemer og vurderes operativt tilfredsstillende frem til 2025. Ældre
lastvognstyper vurderes generelt teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2013, idet der
vil være et vist udsving inden for den samlede flåde. De nye lastvogne forventes at være teknisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes de ældre lastvognstyper mindre tilfredsstillende frem til 2013, mens nye
lastvogne vurderes tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Lastvogne, ældre
Rådighed over materiel til uddannelse ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Lastvogne, nye (MPV)
Rådighed over materiel til uddannelse ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Lette køretøjer
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Forsvaret råder over ca. 3000 lette køretøjer. Køretøjerne er primært af typen Mercedes GD
240, der siden 1980´erne har været forsvarets primære, terrængående personvogn. Der
gennemføres løbende erstatning med Mercedes GD 270. Mercedes GD er anskaffet i tre hovedvarianter: En stationcar, en kassevogn og en soft top model. En variant af soft top modellen er eskortekøretøjet, som hæren har opbygget 114 stk. af. Denne version er bevæbnet
med to lette maskingeværer og anvendes bredt af indsatte, lette opklaringsenheder.
Der er desuden anskaffet et mindre antal Toyota Land Cruiser primært til brug for udsendte
beskyttelseshold, og uddannelse af disse i den hjemlige struktur.
Forsvarets behov for pansrede og beskyttede personvogne er indledningsvis dækket ved at
tillægsbeskytte eksisterende Mercedes GD. Tillægsbeskyttelse er en midlertidig løsning, indtil
der er anskaffet tilstrækkeligt mange fabriksbeskyttede køretøjer.
Forsvaret har anskaffet en række fabriksbeskyttede personvogne, der yder nogen beskyttelse mod håndvåben, miner og sprængstykker.

Forsvaret råder endvidere over 80 nyere, lette køretøjer af varierende typer. Køretøjerne er
tilpasset anvendelsen, hvorfor nogle har top-luge med mulighed for observation og brug af
våben fra køretøjet. Tilsvarende har nogle af køretøjerne øget frihøjde for derved at styrke de
terrængående egenskaber. Køretøjerne er anskaffet i perioden 2004-2007 og anvendes
blandt andet til hjemlig uddannelse af eksempelvis beskyttelseshold forud for udsendelse.
De ubeskyttede, lette køretøjer anvendes bredt i hæren som førings-, transport og forbindelseskøretøjer under uddannelse, og kun i mindre grad ved udsendte styrker. De beskyttede
køretøjer anvendes ved udsendte styrker til bl.a. civil-militære operationer og ved stabe i internationale missioner. Herudover anvendes de af militærpolitiet og beskyttelseshold, og de
forventes at blive anvendt bredere ved udsendte styrker i takt med, at rådigheden øges.
De lette køretøjer anvendes ved alle forsvarets enheder.
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Ældre typer af lette køretøjer vurderes operativt ikke tilfredsstillende grundet manglende lasteevne, beskyttelse og ringe udviklingspotentiale. Nyere typer af lette køretøjer vurderes
operativt tilfredsstillende, idet det dog også for de nyere typer gælder, at udviklingspotentialet
er begrænset, og at køretøjerne ikke kan anvendes til alle typer opgaver. Til specifikke opgaver vurderes de nyere køretøjer operativt tilfredsstillende frem til 2020.
Teknisk og økonomisk vurderes ældre typer køretøjer ikke tilfredsstillende. Nyere typer vurderes teknisk tilfredsstillende frem til 2020 og økonomisk tilfredsstillende frem til 2025.
Samlet vurderes de ældre typer af lette køretøjer ikke tilfredsstillende. Nyere typer vurderes
tilfredsstillende til visse opgaver frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Lette køretøjer, ældre
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Lette køretøjer, nyere
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Ambulancer
Forsvaret råder over 47 pansrede ambulancer, der alle har udstyr svarende til det civile ambulanceberedskab. Hæren har tre ambulancetyper med ens opbygget behandlerkabine. Ambulancerne er udstyret med primærbåre og sekundærbåre. Køretøjerne er beskyttede mod
miner og beskydning af de fleste håndvåben. Ambulancerne kan følge indsatte enheder gennem terrænet.
Hæren råder over to ambulancer opbygget på pansret mandskabsvogn M113 G3 i en lang
model (bæltekøretøjer) fra 2004. Hæren råder over 16 PIRANHA IIIC ambulancer, som er indeholdt i den samlede beholdning på 113 PIRANHA III. Ambulancerne er opbygget som det
tilsvarende infanterikøretøj, dog er taget hævet for at få tilstrækkelig højde i behandlerkabinen.
Forsvaret er i færd med at anskaffe 29 DURO IIIP ambulancer med 25 til hæren og fire til flyvevåbnet. Ambulancerne forventes modtaget i 2008. DURO IIIP er en pansret lastvogn, som
er i familie med hærens nye pansrede patruljekøretøj EAGLE IV med stort komponentfællesskab til følge.
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Ambulancerne anvendes til at transportere sårede fra skadestedet til behandling. Ambulancerne råder derfor over betydelig mobilitet og beskyttelse. DURO ambulancerne er fordelt til
sanitetsenhederne ved henholdsvis logistikbataljonen på Ålborg Kaserner og ved Logistisk
Støttebataljon under Det Danske Internationale Logistik Center på Vordingborg Kaserne,
samt ved udsendte styrker. Øvrige pansrede ambulancer er bredt fordelt til sanitetsdelingerne i hærens enheder.
Samlet vurderes M113 G3 og PIRANHA III C ambulancer som M113 G3 og PIRANHA III C
generelt og DURO IIIP ambulancer vurderes som EAGLE IV. M113 G3 vurderes samlet tilfredsstillende til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til 2020. PIRANHA IIIC og DURO IIIP
vurderes samlet tilfredsstillende til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen, f.s.v.a. den sanitetsfaglige opbygning, er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Logistik-, lejr- og sanitetsmateriel
De logistiske enheder er generelt organiseret med en fleksibel og modulær opbygning, således at enheder og underenheder situationsbestemt kan sammensættes til en konkret opgave
inden for hele opgavespektret, herunder situationsbestemt at kunne støtte eller indgå i enheder fra andre værn eller multinationale enheder.
Sanitetsmateriel
Sanitetsmateriel ved udsendte styrker
Til de udsendte styrker er der anskaffet en del nyt sanitetsmateriel. I 2008 er der tilgået en
ny, individuel førstehjælpspakke, der sætter soldaten i stand til at behandle større blødninger,
smerter og modvirke chok. Pakningen indeholder bl.a. et kraftigt smertestillinde middel. Sygehjælperne har samtidig fået en moderne sygehjælpertaske, hvori der bl.a. indgår hæ-
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mostatiske forbindinger, som er behandlet med et stof, der får blødninger til at standse otte
gange hurtigere end normalt.
Lægerne har fået en ny lægerygsæk, som udover
medicinpakning indeholder genoplivningsudstyr,
herunder en transportabel respirator. Med disse nye
midler vil sårede soldater kunne behandles effektivt,
indtil de overgår til egentlig kirurgisk behandling på
felthospital. I lejrene er der etableret infirmerier, der
svarer til en lægekonsultation med tilsvarende udstyr. Danske styrker anvender allieredes felthospitaler, der har et højt teknologisk og lægefagligt niveau.
Sanitetsmateriel til udsendte styrker opdateres løbende. Sanitetsmateriel på enkeltsmands- og sygehjælperniveau er generelt forbrugsgods, så teknisk
og økonomisk levetid er ikke relevant. Indholdet i de
respektive førstehjælps- og lægesæt opdateres løbende, så den operative levetid til stadighed er tilfredsstillende.
Samlet vurderes sanitetsmateriellet ved udsendte enheder tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Sanitetsmateriel ved forbindepladsgruppen (Role 1).
Hæren råder over materiel til 18 forbindepladsgrupper, der p.t. ikke indgår i indsatte styrker.
Forbindepladsen ved afdelingen er det første led i sanitetskæden, hvor soldaten møder lægelig behandling. Forbindepladsen er en nøglekapacitet ved indsatte enheder. Forbindepladsen er teltbaseret, semimobil og upansret. Der kan gennemføres almindelig lægebehandling,
prioritering af tilskadekomne og stabiliserende lægebehandling, der muliggør patientens videre transport til næste behandlingsled.
Forbindepladsen indgår i sanitetsdelinger og -sektioner og placeres ved de indsatte enheder.
Patienter bringes fra skadestedet til forbindepladsen i pansrede ambulancer. På afdelingsforbindepladsen udføres prioritering af tilskadekomne (triage) og stabilisering med henblik på
videre evakuering. Forbindepladsgruppen anvendes bredt ved udsendte styrker.
Forbindepladsgrupper indgår i sanitetsdelinger på bataljonsniveau i 1. Brigade. De indgår tillige i opklaringsenhedernes sanitetssektioner og i Logistisk Støttebataljon.
Forbindepladsen vurderes operativt ikke tilfredsstillende. Forbindepladsen har med eksisterende materiel ikke et udviklingspotentiale, der honorerer moderne krav til behandling af syge
og sårede eller til beskyttelse.
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Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Sanitetsmateriel ved brigadeforbindepladsen (Role 2).
Hæren råder over to brigadeforbindepladser, der p.t. ikke indgår i indsatte styrker. De består
af et teltbaseret behandlingsmodul, hvor der kan gennemføres liv- og ekstremitetsreddende
kirurgi.
Brigadeforbindepladsen er andet led af sanitetskædens tre behandlingsled med lægelig behandling. Dele af brigadeforbindepladsens behandlingsmodul kan fremskydes til de indsatte
enheder for at udføre liv- og ekstremitetsreddende kirurgi.
Hærens to brigadeforbindepladser indgår i Sanitetskompagniet i Logistikbataljonen i 1. Brigade på Aalborg Kaserner.
Brigadeforbindepladsen vurderes operativt ikke tilfredsstillende. Forbindepladsen har med
eksisterende materiel ikke et udviklingspotentiale, der honorerer moderne krav til behandling
af syge og sårede eller til beskyttelse.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Felthospital (Role 3)
Som en del af indeværende forsvarsforlig anskaffes nye behandlingskapaciteter til felthospitalet.
Hæren råder over ét felthospital, som indgår i Logistisk Støttebataljon. Felthospitalet er tredje
og sidste led i sanitetskæden. Kapaciteten består af et telt- og containerbaseret behandlingsog sengemodul, hvor der udføres lægelig behandling, inden patienten udskrives eller overføres til videre behandling i det civile sundhedssystem.
Felthospitalet kan anvendes til støtte for det civile samfund eller internationalt ved humanitære katastrofer. Felthospitalet kan yde kirurgisk og medicinsk behandling herunder tandbehandling af op til hundrede tilskadekomne personer i døgnet på et niveau svarende til det civile sundhedssystem. Felthospitalet kan efter endt behandling yde sundhedspleje til 50-100
patienter dagligt. Patienter, som ikke kan hospitaliseres på felthospitalet, overføres til det civile plejesystem efter endt behandling.
Felthospitalet kan opdeles i to mindre felthospitaler, der fx kan indsættes som en maritim sanitetsenhed på et fleksibelt støtteskib.
Hovedparten af det eksisterende materiel nyttiggøres i internationale operationer. Den øvrige
del af materiellet er i nogen udstrækning operativt forældet. Felthospitalet mangler på nøgle15. maj 2008
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områder moderne materiel. Derfor lever felthospitalet ikke op til nutidens behandlingsmæssige krav. Felthospitalet vurderes derfor operativt mindre tilfredsstillende. Felthospitalet indeholder dog et udviklingspotentiale, der med tilførsel af visse moderne moduler og elementer
vil kunne gøre felthospitalet operativt tilfredsstillende. Felthospitalet har en operativ levetid på
mindst 10 til 15 år. Felthospitalet vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til
2015.
Samlet vurderes felthospitalet tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til
2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.

Føringsstøttekapaciteter
Kommando-, kontrol- og informationssystemer
Hærens kommando og kontrol system
Et kommando-, kontrol- og informationssystem (C2IS) er et feltmæssigt IT-system, der via et
militært IT- og kommunikationsnetværk giver mulighed for elektronisk at gennemføre planlægning og udveksling af informationer mellem militære aktører på kamppladsen, herunder
distribution af situationsbillede, efterretninger og logistiske informationer. Et C2IS skal være
hærens militære udgave af de avancerede ledelsesinformationssystemer, der i dag anvendes
i de fleste større virksomheder som grundlag for hurtige og velovervejede beslutninger.
Formålet med et C2IS er hurtigt at kunne producere og koordinere operative planer og befalinger, distribuere dem til de underliggende operative niveauer på kamppladsen, løbende at
opdatere dem, samt til stadighed at have et fælles, opdateret, operativt, situationsbillede til
rådighed.
Hæren har i 2005 fået leveret et C2IS, kaldet DACCIS (Danish Army Command, Control and
Information System), i en øvelses- og uddannelsesversion. Systemet anvendes til øvelsesvirksomhed ved hærens enheder samt til uddannelsesbrug på hærens skoler. Forsvaret har
opsagt kontrakten vedrørende videreudvikling af DACCIS, da leverandøren ikke kunne levere
en stabil og operativt brugbar version inden for en acceptabel tidshorisont. Der udvikles således ikke en operativ version af DACCIS. Øvelsesversionen af DACCIS vil, når et nyt C2IS
implementeres som erstatning, ikke længere være relevant, hvorfor DACCIS-systemet til den
tid udfases. Et nyt C2IS søges implementeret i 2009. Det nye C2IS skal være internationalt
interoperabelt, og skal kunne indgå i internationale operationer.
Allerede udviklet C2IS på markedet vurderes at kunne holdes operativt tilfredsstillende frem
til 2020 under forudsætning af, at systemerne holdes opdaterede og interoperable med andre
nationers informationssystemer.
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Battle Management System
Overordnet set er Battle Management System et system, der anvendes til udveksling af informationer på kamppladsen. Battle Management System skal støtte føring ved at:
x Formidle egne enheders positioner,
x skabe interoperabilitet gennem data- og informationsudvekslinger,
x formidle information og beslutninger mellem sensorer, beslutningstagere, enheder og
våbensystemer,
x forbedre førerens beslutningsgrundlag gennem hurtig og sikker formidling af information,
x forbedre førerens mulighed for håndtering af store mængder information og
x forbedre personellets sikkerhed.
Battle Management System øger herved effekten af hærens kapaciteter.
Hæren er ved at implementere et Battle Management System (BMS), der vil muliggøre deltagelse i netværksbaserede operationer for de første enheder fra 2010. Battle Management
System er et netværksbaseret computersystem, der anvendes til informationsudveksling med
det formål, at forbedre vilkårene for taktisk planlægning. Desuden kan man med BMS skabe
et fælles - tæt på realtime - billede af den taktiske situation på de lavere taktiske niveauer fra
køretøjsniveau til bataljonsniveau. Battle Management System vil blive interoperabelt med
hærens kommende kommando-, kontrol- og informationssystem på højere niveauer.
Battle Management System vil erstatte eller supplere en lang række lavteknologiske hjælpemidler, som papirkort, plastikkalker, meldingsblanketter og til dels verbal kommunikation.
Battle Management System anskaffes primært til pansrede køretøjer, og anvendes på de lavere taktiske niveauer i hæren.
Systemet anskaffes trinvist fra 2008. Det vurderes, at Battle Management System med nødvendige opdateringer kan opfylde operative krav i mindst 15 år. Systemet kan udbygges i takt
med udviklingen i forsvarets kommunikationsmæssige infrastruktur.
Systemet vurderes teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2025.
Samlet vurderes Battle Management System tilfredsstillende frem til 2025 og mindre tilfredsstillende frem til 2030.
Hærens Network Management System
Hærens Network Management System er et softwaresystem til planlægning, gennemførelse
og monitering af mobile netværk. I Network Management System er inkluderet kommandoog kontrolelementer, der kan angive såvel egen som fjendens position, beregne og tildele
frekvenser samt monitere og konfigurere kommunikationsudstyr.
Network Management System er oprindeligt udviklet til planlægning, indsættelse og overvågning af hærens taktiske Wide Area Subsystem kommunikationssystem (DEOS 2000). Network Management System blev udviklet og implementeret i perioden fra 2003-2006.
15. maj 2008
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På baggrund af informationer om den operative indsættelse af styrkerne anvendes Network
Management System til at planlægge indsættelse af kommunikationskapaciteterne og monitere, at den nødvendige kapacitet er til rådighed for enhederne. Network Management System anvendes dermed til at optimere udnyttelsen af kapaciteterne.
Network Management System er fordelt til 3. Telegrafbataljon. Elementer af Network Management System indgår i Communication and Information Systems Centre, som er placeret
ved 5. Telegrafbataljon på Haderslev Kaserne. Forsvarets Værnsfælles Satellitkommunikation i Karup råder over elementer af Network Management System for at overvåge og optimere forbindelserne til udsendte styrker.
Systemet vurderes at have et omfattende udviklingspotentiale bl.a. til anvendelse i netværksbaserede operationer. Systemet vurderes operativt og teknisk tilfredsstillende frem til 2020.
Den hastige udvikling på software området gør det dog vanskeligt at forudsige den økonomiske levetid. Det vurderes, at systemet økonomisk vil være tilfredsstillende frem til 2014.
Samlet vurderes Network Management System tilfredsstillende frem til 2014 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Kommunikationssystemer
Hærens digitale Wide Area Subsystem DEOS 2000
DEOS 2000 er hærens taktiske Wide Area Subsystem kommunikationssystem ved troppeenheder og selvstændigt indsatte enheder. DEOS 2000 er et telefonsystem og datatransmissionssystem, der via et antal knudepunkter etablerer et kommunikationsnetværk med et antal
adgangscentraler og radiokædecentraler.
DEOS 2000 er en opgradering af DEOS, der blev udviklet og indført i perioden fra 2001-2004
for at skabe interoperabilitet til andre landes kommunikationssystemer og større båndbredde
med henblik på at øge muligheden for datatransmission. Forbindelserne mellem kundepunkter og adgangscentraler etableres via UHF radiokædeforbindelser, der er krypteret med
NATO godkendt kryptoudstyr. DEOS 2000 er godkendt til at kunne transmittere højt klassificeret materiale.
DEOS 2000 består af flere identiske, samarbejdende systemer, der sikrer, at prioriterede informationer når frem til tiden i et operationsområde på 100 x 100 km. Systemet anvendes til
at etablere forbindelser til andre nationer og til at etablere ISDN-forbindelser til det offentlige
net eller andre nationer. Systemet kan i begrænset grad understøtte mobile operationer.
DEOS 2000 er fordelt til 3. Telegrafbataljon på Ryes Kaserne i Fredericia og udsendte styrker. Elementer af systemet indgår i Communications and Information System Centre, som er
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placeret ved 5. Telegrafbataljon på Haderslev Kaserne. Forsvarets Værnsfælles Satellitkommunikation er ligeledes tildelt elementer af DEOS 2000 for at sikre forbindelserne til
INTOPS.
DEOS 2000 er ved at blive opgraderet til større båndbredde og satellitforbindelser for at tilgodese fremtidige behov for informationsudveksling. Systemet vurderes at være operativt tilfredsstillende til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025. DEOS 2000 har et omfattende
teknisk udviklingspotentiale og vurderes at være teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem
til 2020.
Samlet vurderes DEOS 2000 tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
VHF-radioer
Hæren råder over ca. 4200 VHF-radiostationer. VHF-radioer er hærens primære kommunikationsmiddel mellem enheder fra gruppeniveau til og med bataljonsniveau. Informationerne
kan udelukkende udveksles ved ikke-krypteret tale.
Hærens nuværende VHF-radio, 2061-serien, blev indfaset i hæren fra 1970. Serien består
bl.a. af en lille mandbåren radio, PRC 361, der anvendes på gruppeniveau. PRC 361 kan
udelukkende anvendes til overførsel af tale. På højere niveauer anvendes radiotyper med
større kapacitet, der kan konfigureres i forskellige opstillinger. Den sidst anskaffede model
kan i meget begrænset omfang overføre data. Radioerne kan være mandbårne og installeres
i køretøjer eller anvendes fra faste installationer. Radioerne kan ikke understøtte behov for
datatransmission i forbindelse med netværksbaserede operationer.
VHF radioen anvendes af alle hærens enheder; primært til udveksling af informationer og ordrer mellem enheder.
Hærens VHF-radioer har ikke noget udviklingspotentiale, og er operativt forældet.
Radioerne produceres ikke længere, vedligeholdelse er vanskelig, og radioerne vurderes
teknisk og økonomisk forældede.
Samlet vurderes hærens VHF-radioer mindre tilfredsstillende frem til 2009, og herefter ikke
tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
UHF radioer – Personal Role Radios
Hæren har anskaffet ca. 2100 af det samlede behov på ca. 4850 stk. Personal Role Radios.
De resterende ca. 2750 radioer er under anskaffelse. Personal Role Radios anvendes til
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kommunikation mellem de individuelle soldater på gruppeniveau. Brugen af Personal Role
Radio letter gruppernes interne kommunikation og forbedrer opgaveløsning gennem hurtig,
korrekt og samtidig informations- og ordreformidling til hele gruppen.
Radioen anvendes som kommunikationsmiddel på gruppe- og delingsniveau for at give den
enkelte soldat mulighed for at kommunikere med sine kolleger og dermed reducere risikoen
for egenbeskydning.
Personal Role Radios anvendes ved udsendte styrker, og er i nogen udstrækning til rådighed
for hærens enheder under uddannelse.
Systemet vurderes, grundet en hastig teknologisk udvikling og stigende behov for netværksopkobling, at have en begrænset operativ levetid. Den nuværende beholdning af Personal
Role Radios vurderes operativt tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende frem til
2015, da systemerne har et ringe udviklingspotentiale. Teknisk vurderes radioerne at være
tilfredsstillende frem til 2012. Økonomisk vurderes de tilfredsstillende frem til 2015.
Samlet vurderes den nuværende beholdning af UHF-radioerne tilfredsstillende frem til 2012
og mindre tilfredsstillende frem til 2015. Levetid for nye Personal Role Radios er pt. ukendt.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
HF-radioer
Hæren råder over ca. 400 HF-radioer af typen HARRIS 5800. Det er en langtrækkende radio,
der bl.a. anvendes som sekundært kommunikationsmiddel mellem udsendte styrker, og som
strategisk signalmiddel fra Danmark til missionsområderne. Radioerne kan anvendes både til
fods og monteret i køretøjer. Til radioerne findes en bærbar PC, der giver mulighed for overførsel af befalinger, mails, billeder, programmeringer til radioen etc.
HF-radioen anvendes i internationale operationer som det primære, langtrækkende, jordbaserede kommunikationsmiddel samt som supplement til VHF-radioen, der har en kortere
rækkevidde.
HF-radioen er fordelt til udsendte enheder, samt enkelte enheder i den hjemlige struktur.
HARRIS 5800 radioen blev indfaset fra 1999. Hæren er i gang med opdatering af alle radioer
til den nyeste udgave, ”3G”. Radioen vurderes operativt tilfredsstillende frem til 2020.
Radioerne vurderes at være teknisk tilfredsstillende frem til 2015. Det vurderes muligt at opretholde reservedelsforsyningen frem til 2020. Radioerne vurderes økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
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Samlet vurderes HF-radioerne tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til
2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
TACSAT 117F
Hæren råder over et lille antal TACSAT radioer. Hærens nyeste taktiske radio TACSAT 117F
virker som en taktisk radio, men kommunikerer via amerikanske satellitter. Den særlige
kommunikationsform bevirker, at radioen kan anvendes over meget store afstande. Radioens
særlige egenskaber gør, at den i modsætning til andre satellitbaserede systemer kan sende
og modtage fra flere radioer samtidig. Radioen har ligesom HF-radioer en PC, der muliggør
overførsel af mails, billeder etc. Radioen kan anvendes til klassificeret kommunikation.
Radioen er software-baseret og kan derfor opdateres. Radioen vurderes operativt tilfredsstillende frem til 2020.
Radioerne har et betydeligt udviklingspotentiale. Den hastige udvikling på området medfører
dog, at den teknisk vurderes tilfredsstillende frem til 2013. Radioen vurderes økonomisk tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes radioen tilfredsstillende frem til 2013 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Satellitkommunikation - VSAT
Hæren råder over et lille antal VSAT satellitterminaler, der anvendes til tale- og datatransmission. Systemet kan alene anvendes til strategisk kommunikation og ikke i forbindelse med
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taktisk indsættelse. Systemerne korresponderer med Forsvarets Satellitkommunikation i Karup.
Systemet anvendes i hæren og i flyvevåbnet. Satellitkommunikation anvendes i dag mellem
de udsendte enheder og de operative kommandoer til at etablere forbindelse til Forsvarets
Integrerede Informatiknetværk. Systemet anvendes desuden til velfærdsinternet og velfærdstelefoni.
Så længe udbyderne kan opretholde og tilbyde tilstrækkelig båndbredde vil systemerne være
operativt tilfredsstillende. Det vurderes, at det er muligt at holde systemet operativt og teknisk
tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes VSAT-systemet tilfredsstillende frem til minimum 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Satellitkommunikation – IRIDIUM/INMARSAT
Hærens råder over et mindre antal satellitkommunkations-systemer, baseret på et håndholdt,
opkaldsbaseret satellitsystem, der i princippet virker som en mobiltelefon. Systemet har global dækning og er uafhængigt af jordbaseret infrastruktur.
Systemet anvendes alene i hæren som back-up til militære kommunikationssystemer ved
udsendte styrker. Systemerne anvender kommercielle satellitter.
Operativt vurderes systemet tilfredsstillende frem til 2018.
Satellitter fra systemer som INMARSAT, IRIDIUM, GLOBALSTAR og THURAYA anvender
små terminaler, og den tekniske levetid er direkte afhængig af de respektive satellitters fortsatte civile anvendelse. De anvendte terminaler vurderes teknisk tilfredsstillende frem til
2011.
IRIDIUM vurderes økonomisk tilfredsstillende frem til 2011.
INMARSAT vurderes økonomisk tilfredsstillende frem til 2015.
Samlet vurderes systemerne generelt tilfredsstillende til 2011 - INMARSAT dog til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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Føringsstøttemateriel
Udtrækkelige føringscontainere
Hæren råder over 32 udtrækkelige føringscontainere til etablering af hovedkvartersfaciliteter.
Udtrækkelige føringscontainere er fleksible kapaciteter til føringsenheder på primært brigade,
divisions og Land Component Command niveau, men er principielt brugbare for alle typer af
indsatte stabe. De udtrækkelige containere giver omtrent den samme volumen som tre standard 20 fods containere og kan betjenes af to mand.

De primære containere udgør føringsinstallationerne for Danske Division og 1. Brigade, men
kan desuden anvendes til føringsinstallationer for en stab indsat i internationale operationer.
Containeren er fordelt med 18 systemer til Danske Division og 14 systemer til 1. Brigade på
Haderslev kaserne.
Med opdateringer vurderes systemet at være operativt tilfredsstillende frem til 2020. Teknisk
vurderes systemet at have en levetid på 5-10 år. Indbyggede IT- og kommunikationsnetværk
vurderes at have en levetid på mellem 3 og 15 år, da der er mulighed for software opdateringer af styringsenheder m.m. Økonomisk vurderes systemet tilfredsstillende frem til 2015.
Samlet vurderes føringscontainerne tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende
frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.

15. maj 2008

67

67
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Øvrigt materiel
Beskyttelsessystemer
Gitterbeskyttelse til pansrede køretøjer.
Det er besluttet at anskaffe gitterbeskyttelse til hærens pansrede mandskabsvogne,
PIRANHA og M113 G3, samt kampvogne, LEOPARD 2, til levering og implementering i
2008. Gitterbeskyttelsen er en ekstra beskyttelse, som påmonteres køretøjet til beskyttelse
mod panserværnsvåben, som i vid udstrækning anvendes af fjendtlige styrker.
Anskaffelsen omfatter to typer gitterbeskyttelse. Et metalgittersystem til PIRANHA og kampvogne, som monteres uden på den eksisterende beskyttelse. Fjendtlige raketter vil enten detonere på selve gitteret, hvorved skaden reduceres, eller sprænghovedet vil blive klemt i gitteret, hvorved rakettens antændingsmekanisme ødelægges uden at detonere.
Til M113 G3 anvendes beskyttelsesnet, der monteres i en ramme uden på køretøjet, og som
har samme virkning som metalgittersystemet.
De oven for beskrevne systemer er i anvendelse ved andre NATO landes indsatte styrker og
er anvendt i såvel Irak som Afghanistan.
Området er under hastig udvikling. Der kommer til stadighed nye og mere effektive systemer
til imødegåelse af forskellige former for beskydning. I forhold til den teknologiske udvikling
vurderes systemet operativt tilfredsstillende frem til 2013.
Teknisk svarer levetiden til levetiden for systemet, det monteres på.
Samlet vurderes gitterbeskyttelsen tilfredsstillende frem til 2013, når bedre systemer kan
operationaliseres.
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Tillægsbeskyttelse
Tillægsbeskyttelse beskytter mod fjendtlig våbenvirkning fra håndskydevåben og fragmenter
fra granater og vejsidebomber. Der er i forbindelse med materielanskaffelsesprojekter indkøbt tillægsbeskyttelse til forskellige køretøjer. Tillægsbeskyttelse kan give upansrede køretøjer en operativt nødvendig beskyttelse samt øge pansrede køretøjers beskyttelse.
Tillægsbeskyttelse kan påmonteres køretøjer, der er forberedt til det, afhængigt af trusselsniveau og mission. Tillægsbeskyttelse er udviklet til en specifik type køretøj. Tillægsbeskyttelsens øgede vægt har indflydelse på køretøjernes mobilitet, nyttelast, driftsudgifter og slitage.
Tillægsbeskyttelse anvendes derfor situationsafhængigt.
Der er indkøbt tillægsbeskyttelse til alle PMV M113 G3, til ca. halvdelen af alle PIRANHA IIIC
og til et mindre antal af lastvogne og lette køretøjer.

68

68

15. maj 2008
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
Systemerne er i anvendelse ved andre NATO landes indsatte styrker, og er anvendt i såvel
Irak som Afghanistan.
Tillægsbeskyttelse er et område under hastig udvikling. Det gælder både passive systemer,
reaktive systemer og aktive systemer.
Det vurderes, at de nyeste typer af tillægsbeskyttelse vil være operativt tilfredsstillende frem
til 2013, mens ældre systemer vurderes mindre tilfredsstillende frem til 2009 og herefter ikke
tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Electronic Counter Measures
Kapaciteten tilvejebringer en aktiv, elektronisk beskyttelse af køretøjer og personer mod elektronisk udløste kampmidler. For opretholdelse af kapaciteten kræves kontinuerlig opdatering
gennem udskiftning af hovedkomponenter og/eller software.
Kapaciteten er påmonteret udvalgte operative og logistiske køretøjer, der løser opgaver i internationale operationer.
De nuværende systemer har en operativ, teknisk og økonomisk levetid på 2-5 år. Systemerne har et begrænset udviklingspotentiale. Udviklingen dikteres af modpartens valg af teknologi. Derfor er en kontinuerlig udskiftning/opdatering af kapaciteten essentiel for opretholdelse af kapaciteten.
Eksisterende udstyr vurderes således at være tilfredsstillende frem til 2010 og mindre tilfredsstillende frem til 2012 for de nyeste typer. Ældre typer vurderes mindre tilfredsstillende
frem til 2010.
Electronic Counter Measures, ældre
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Electronic Counter Measures, nyere
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Trænings- og simulationssystemer
Simulatorer til kampvogn
Til uddannelse på kampvogne råder hæren over kampvognsdelingssimulatorer samt Gunnery Training Cabin. I begge simulatortyper er skyttens og kommandørens plads modelleret så-
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ledes, at simulatoren kan anvendes til at træne skytten og kommandøren i enten besætningsramme (en kampvogn alene) eller delingsramme (sammen med to andre kampvogne).
Når igangværende ombygning af kampvognsdelingssimulatoren er tilendebragt i 2009 vil simulator og Gunnery Training Cabins kunne operere på samme softwareplatform. Det vil på
afgørende vis forbedre interoperabiliteten. Herudover rådes der over et antal PC-baserede
Table Top Trainers, der anvendes i enten lær-selv-rollen eller som en integreret del af funktionsuddannelsen.
Simulatorerne kan via et lokalt netværk kobles sammen. Herved er det muligt at træne op til
10 kampvognsbesætninger samtidigt. I begge typer simulatorer indgår en instruktørpult, hvorfra øvelserne kan overvåges. Øvelserne bliver automatisk gemt, så instruktøren efterfølgende har mulighed for vise eleven, hvordan eleven reagerede i forskellige situationer.
Simulatorerne anvendes til at uddanne kører, kommandør og skytte på kampvogn LEOPARD
2. Simulatoren understøtter uddannelse inden for kampvognseskadronen på tre niveauer:
x
x
x

Personellet enkeltvis, hvor det uddannes i egen funktion.
Samarbejde inden for den enkelte besætning.
Samarbejdet mellem kampvogne.

Med de i alt 10 simulationssæt til kampvognsbesætninger kan en komplet eskadronens indsættelse øves samtidigt.
Kampvognsdelingssimulatoren og Gunnery Training Cabin er placeret i Holstebro. Der udestår leverance af yderligere seks Gunnery Training Cabins, hvorefter dette materiel også vil
være til stede ved uddannelsen på Hærens Kampskole i Oksbøl.
Systemerne er opbygget på PC-systemer og kommerciel teknologi, og vil kunne holdes opdateret i takt med den almindelige udvikling inden for teknologien.
Samlet vurderes simulator-systemet tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende
frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS)
Joint Conflict and Tactical Simulation er et alsidigt, interaktivt, konfliktsimulationsprogram, der
kan anvendes til at simulere alt fra indsættelse af civilt redningsberedskab i forbindelse med
naturkatastrofer, storbrande m.v. til indsættelse af styrker i egentlige krigsoperationer.
Joint Conflict and Tactical Simulation anvendes til at uddanne officerer/førere i føring på bataljonsniveau og højere niveauer. Den anvendes primært ved Hærens Taktiske Træner på
Hærens Kampskole i Oksbøl samt ved Hærens Officersskole i København.
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Simulatoren kan håndtere op til 10 forskellige parter i en konflikt med diverse indbyrdes relationer; allierede, fjendtlige og neutrale. Det er muligt at simulere næsten alle typer af enheder
og materiel, herunder hærenheder, skibe, fly, brandfolk, politi m.v. Der kan således også
gennemføres totalforsvarsøvelser i simulatoren. Efter øvelsen er det muligt for øvelsesledelsen at give tilbagemelding til øvelsesdeltagerne ved at afspille hele eller dele af øvelsen.

Simulatoren bygger på simulation af de reelle data på materiel, våbensystemer, terrænobjekter og andre faktorer. På grund af fleksibiliteten er simulationsprogrammet tidløst i forhold til
udvikling af materiel og taktik, og det anvendes i mange NATO-medlemslande. Joint Conflict
and Tactical Simulation vurderes ud fra disse betragtninger at have en levetid på 5-10 år.
Teknisk og operativt har producenten forlænget systemets levetid til 2012.
Samlet vurderes simulationssystemet tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende
frem til 2014.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Laserduelsystemer
Hæren råder over laserduelsystemer til montering på kampvogne, infanterikampkøretøjer,
panserværnsraket (TOW), gevær M/95 og karabin M/96. Systemerne til de enkelte våben
kan dog ikke arbejde sammen. Det er derfor ikke muligt for fx en kampvogn at simulere nedkæmpelse af en soldat og omvendt.
Laserduelsystemerne anvendes i forbindelse med uddannelse af soldater og besætninger på
køretøjer. I forbindelse med handlebaner kan udstyret monteres på skiver m.v., så soldatens
og besætningernes reaktionsevne og evne til at ramme kontrolleres. Udstyret anvendes også
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under øvelser, hvor der skydes med løst. Herved opnås et mere realistisk billede af, hvem
der skød hvem. Systemet er med til styrke soldatens korrekte, taktiske optræden.
Laserduelsystemerne er fordelt bredt i hæren.
Med de anførte uddannelsesmæssige begrænsninger vurderes systemerne at være operativt
tilfredsstillende frem til 2015. Teknisk vurderes systemerne tilfredsstillende frem til 2025 og
økonomisk vurderes systemerne tilfredsstillende frem til 2020.
Samlet vurderes laserduelsystemerne tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende
frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Garnisonsskydesimulator
Garnisonsskydesimulator er en simulator til brug i soldatens uddannelse på håndvåben. Simulatoren består af en stor skærm, hvor de forskellige mål bliver præsenteret. I simulatoren
er der plads til 10 personer. I simulatoren er det muligt at gennemføre simulerede skydninger
med gevær M/95, karabin M/96, let støttevåben M/04, let maskingevær M/62, pistol M/49,
panserværnsvåben M/95, dysekanon M/85 og tungt maskingevær.
Garnisonsskydesimulator anvendes i forbindelse med den grundlæggende skydeuddannelse
ved hærens basisuddannelse samt ved grundlæggende og vedligeholdende skydeuddannelse ved reaktionsstyrker og stående reaktionsstyrker. I simulatoren gennemføres skydninger
for enkeltmand, i makkerpar, for hold og for grupper i visse dele af den grundlæggende enhedsuddannelse.
Garnisonsskydesimulator vil blive udskiftet over årene 2008-2010. Fremover indgår alle infanteriets våben i simulatoren. På denne baggrund vurderes den operative levetid at være 10
år under fortsat løbende opdatering i takt med udviklingen.
Samlet vurderes garnisonsskydesimulator tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
STEEL BEASTS
STEEL BEASTS er et kommercielt PC-kampvognsspil. Hæren har siden 2000 deltaget i udviklingen af STEEL BEASTS således, at den danske version på nuværende tidspunkt indeholder et bredt spektrum af hærens køretøjer, fx kampvogn LEOPARD 2, pansret mandskabsvogn M113 G3, pansret hjulkøretøj PIRANHA og Infanterikampkøretøj CV9035.
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STEEL BEASTS giver mulighed for at indlægge operative planer på et almindeligt todimensionelt ”hærkort” og efterfølgende gennemføre kampen i et tredimensionelt miljø. Sideløbende hermed anvendes og udvikles softwaren til brug for den føringsmæssige simulation, der
primært anvendes ved Hærens Officersskole på forskellige niveauer.
STEEL BEASTS anvendes til føringsuddannelse fra delingsniveau til bataljonsniveau, samt til
uddannelse af enkeltmand og besætning på kampvogn, Overhead Weapon Station og infanterikampkøretøj CV9035. Specielt er visualiseringen af kampen i tre dimensioner med til at
øge forståelse for kampens vilkår. STEEL BEAST er under udvikling og implementering som
fremtidig, fælles softwareplatform ved en række våbenarter i hæren. STEEL BEASTS er
bredt fordelt i hæren.
Såvel økonomisk som funktionelt, vurderes STEEL BEAST at besidde et betydeligt udviklingspotentiale. Det vurderes, at programmet fortsat kan udvikles til at understøtte uddannelsen frem til 2015. Da antallet af brugerlande fortsat stiger, vurderes systemet teknisk og økonomisk tilfredsstillende frem til 2015.
Samlet vurderes STEEL BEASTS tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende
frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Luftmålssimulator
Luftmålssimulatoren består hovedsagligt af tre luftmålsprojektorer, en instruktørcomputer, en
operatørcomputer, et skulder-affyret missil og en feltaffutage. Systemet er i stand til at gengive luftmål på en ’buet skærm’, som i forhold til skyttens placering dækker 180 grader horisontalt og fra vandret til 90 grader vertikalt. På skærmen projiceres et scenarie med luftmål.
Luftmålssimulatoren anvendes til at træne missilskytten i at låse systemets sensorer på målet
og korrekt skudafgivelse med luftværnsmissilet. Det er samtidigt muligt at træne gruppeføreren i procedurer og betjening af materiel i forbindelse med engagement af luftmål. Desuden
er det muligt for instruktøren at indlægge funktionsfejl på materiel, som skytten og gruppeføreren trænes i at afhjælpe.
Hæren råder over en simulator, der er placeret på Varde Kaserne. Søværnet har en tilsvarende simulator, som er placeret Søværnets Specialskole/Våbenkursus på Sjællands Odde.
Systemet vurderes operativt tilfredsstillende. Systemet vurderes i den nuværende konfiguration teknisk og økonomisk forældet, og det har gennem en længere periode ikke været muligt
at gøre systemet brugbart efter et større nedbrud. Hærens uddannelsesbehov er derfor midlertidigt søgt inddækket på Søværnets Specialskole/Våbenkursus på Sjællands Odde. Mulighederne for at opgradere systemet, så det fortsat kan levere et tilfredsstillende uddannelsesmiljø til hærens missilskytter, undersøges pt.
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Hvis en opgradering af systemet ikke er teknisk mulig og/eller økonomisk rentabel, vurderes
hærens simulator samlet ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Kontrol- og varslingssimulator
Kontrol- og varslingssimulatoren består hovedsagligt af et antal computere og 15 våbenterminaler, der bruges til at simulere luftværnsmissilgrupper. Derudover kan der opkobles virkelig radar og luftværnssystemer. Systemet er mobilt. Det kræver kun et lokale, hvor systemet
kan opstilles og et netværk etableres. Systemet bygger på samme software, som indgår i det
operative kontrol- og varslingssystem.
Kontrol- og varslingssimulatoren anvendes til at uddanne og træne i alle funktioner inden for
ild- og luftrumskontrol. Kontrol- og varslingssimulatoren kan anvendes til at træne personel
på alle niveauer fra enkeltmand til en fuldt bemandet luftværnsmissilafdeling, samt koordinationen til divisionsniveauet.
Hæren råder over én kontrol- og varslingssimulator, der er placeret på Varde Kaserne.
Simulatorens levetid følger kontrol- og varslingssystemet. Systemet vurderes tilfredsstillende
frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Artillerisimulator
Artillerisimulatoren består af en storskærm, nogle 2 cm hærkort, et antal computere, kikkerter
og laserafstandsmålersimulator. På skærmen er projekteret et billede af et terrænområde. På
dette billede er det muligt at indlægge forskellige mål, som artilleriobservatøren skal bekæmpe. Observatøren kan se nedslagene på skærmen og kan rette ilden ud fra dette.
Artillerisimulatoren anvendes til indøvelse af de grundlæggende skydeprocedurer for artilleriobservatøren. Hæren råder over en Artillerisimulator, der er opstillet i Varde.
Artillerisimulatoren er teknisk nedslidt og fungerer kun delvist. Systemet har ikke noget videre
udviklingspotentiale og muliggør ikke gennemførelse af tidssvarende uddannelse.
Artillerisimulatoren er teknisk og økonomisk mindre tilfredsstillende. Det vurderes muligt at
holde simulatoren i drift i yderligere 3-5 år, hvorefter den er ikke tilfredsstillende.
Samlet vurderes artillerisimulatoren ikke tilfredsstillende.
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Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
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O

T, Ø

6. Pansret mandskabsvogn PIRANHA IIIH

7. Uniformssystem

T, Ø

5. Pansret mandskabsvogn PIRANHA IIIC

O, T, Ø

T, Ø

O, Ø

4. Pansret mandskabsvogn M113 G3

O

O, T, Ø

T

T, Ø
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Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

3. Pansret mandskabsvogn M113 A1

2. Infanterikampkøretøj CV9035 Mk III

1. Kampvogn LEOPARD 2 A5

Materielkapacitet

Levetidsskema, hæren
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15. maj 2008
Levetids- faktorer

15. Tungt Maskingevær M/50

77

T, Ø

T

O, T, Ø

13. Dysekanon M/79 og M/85

14. Panserværn M/95 og M/97 Confined
Space

O, T

T

11. Gevær M/95 familien

12. Panserværnsvåben TOW

O

O

O

O

Ø

T

T, Ø

O, T, Ø

T, Ø
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Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

10. Let maskingevær M/62

9. Pistol M/49

8. Oppakningssystem M/96

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende
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Levetids- faktorer

23. Luftværn M/93, Kontrol & Varsling

22. Luftværn M/93, Stinger

21. Tactical Air Control Party materiel

20. Let Morter M/06

78

O, T, Ø

O, T, Ø

T

O

18. Mørkekampmateriel, nyt

19. Selvkørende haubits M109 A3

O

O, T, Ø

Ø

O, T, Ø

O

O, T, Ø

T

T
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Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

17. Mørkekampmateriel, ældre

16. Overhead Weapon Station LEMUR

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende
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15. maj 2008
Levetids- faktorer

31. Feltbro DIB

30. Feltbro M/71

29. Panserbrovogn

28. Artilleripejleradar ARTHUR
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O, T

O, T, Ø

O

O

T, Ø

O

T, Ø

27. Pansret patruljekøretøj Eagle IV

T, Ø

T

T, Ø

25. PIRANHA IIIC, Opklaring

O, T, Ø

26. Pansret patruljekøretøj Eagle I

O, T, Ø
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Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

24. Ubemandet fly RAVEN

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

79

80
Levetids- faktorer

80

O

37. Øvrigt ingeniørmateriel, nyere

39. Bjærgningssystem, LEOPARD 1

38. Bjærgningssystemer, hjulbaserede

O, T, Ø

T, Ø

T, Ø

O, T

O, T, Ø

T, Ø

O

O

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

36. Øvrigt ingeniørmateriel, ældre

35. Ammunitionsrydning

34. Pansermine M/56

33. Mineplejl

32. Kolonnevej

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

15. maj 2008

15. maj 2008
Levetids- faktorer

T, Ø

47. Ambulance DURO III

81

T, Ø

T

O, T

O

T, Ø

O

T, Ø

O, Ø

Ø

O

T, Ø

O

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

46. Ambulance PIRANHA IIIC

45. Ambulance, M113 G3

44. Lette køretøjer, nye

43. Lette køretøjer, ældre

42. Lastvogne, nye (MPV)

41. Lastvogne, ældre

40. Bjærgningssystem, WISENT

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

81

82

55. Digitalt bredbåndssystem DEOS 2000

54. Network Management System

53. Battle Management System

52. Kommando- og kontrolsystem

51. Felthospital

50. Sanitetsmateriel, brigadeforbindepladsen

49. Sanitetsmateriel, forbindepladsgruppen

48. Sanitetsmateriel INTOPS

Materielkapacitet

82

O, T, Ø

Ø

T, Ø

O

O, T

O, T, Ø

O

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

15. maj 2008

15. maj 2008
Levetids- faktorer

83

T, Ø

T

62. Satellitkommunikation INMARSAT

63. Udtrækkelige containere

T

61. Satellitkommunikation IRIDIUM

O, T

T

59. Satellitkommunikation TACSAT 117F

60. Satellitkommunikation VSAT

T

O, T

O

O, Ø

O, Ø

O, Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

58. HF- radioer

57. UHF-radioer - Personal Role

56. VHF- radioer

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

83

84
Levetids- faktorer

70. Laserduelsystemer

69. Joint Conflict and Tactical Trainer

84

O

T, Ø

T

O, T

67. Electronic Counter Measures, nye

68. Simulatorer til kampvogn

O, T

O, T

T, Ø

T, Ø

T

O, T

Uafklaret

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

66. Electronic Counter Measures, ældre

65. Tillægsbeskyttelse

64. Gitterbeskyttelse

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

15. maj 2008

15. maj 2008

75. Artillerisimulator

74. Kontrol- og varslingssimulator

73. Luftmålssimulator

72. Kampvognstræner Steel Beast

71. Garnisonsskydesimulator

Materielkapacitet

85

O, T, Ø

T, Ø

O

T, Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

85

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Søværnets materielkapaciteter

I dette afsnit gennemgås og beskrives søværnets materielkapaciteter fremskrevet til udgangen af 2009, hvorefter kapaciteternes potentiale og levetid vurderes i perioden 2010-2030.
Behandlingen af søværnets skibe omfatter selve platformen med fast monteret udstyr. Ud
over de forskellige skibe med fast monteret udstyr består søværnets kapaciteter af en række
fleksible og modulære våben- og materielsystemer, der i vid udstrækning muliggør skibenes
tilpasning til skiftende opgaver. I tilknytning hertil er beskrevet en række materielsystemer og
-genstande, der er forudsætningsskabende for opbygningen af søværnets samlede kapaciteter.
I vurdering af skibenes levetid indgår alderen som en væsentlig parameter. Krigsskibe er traditionelt konstrueret i lette og tynde materialer for at kunne rumme et maksimum af våbensystemer og samtidig opretholde høj hastighed. Dette gælder dog ikke i samme grad for flådens nye skibe som for de eksisterende skibe. Desuagtet nedslides skibsskrog generelt som
følge af de påvirkninger, det udsættes for fra søen. Dette forhold har indflydelse på sikkerheden til søs og indgår derfor som et væsentligt element i vurdering af skibenes levetid.

FLEX-koncepten

FLEX-koncepten, der oprindeligt blev benævnt STANDARD FLEX 300-koncepten, er udviklet
til FLYVEFISKEN-klassen, men den er efterfølgende anvendt i forbindelse med alle større
nybygnings- og modifikationsprojekter i søværnet. Dette gælder således bygning af inspektionsskibene af THETIS-klassen, modifikationsprogrammet for NIELS JUEL-klassen, bygning
af HOLM-klassen (Standard Fartøj MK I) og DIANA-klassen (Standard Fartøj MK II), inspektionsfartøjerne af KNUD RASMUSSEN-klassen samt støtteskibene af ABSALON-klassen.
Ligeledes er koncepten benyttet ved konstruktionen af de kommende fregatter.
FLEX-koncepten var oprindelig baseret på, at skibene skulle kunne udrustes til at løse forskellige roller ved omskiftning af moduler. Modulerne består af en kombination af forskellige
containeriserede våben- og materielsystemer. Koncepten er siden udviklet, således at flere
skibsklasser kan benytte de samme våben- og materielsystemer. Dette sikrer en optimal udrustning og fleksibilitet i forhold til opgaven samt en høj grad af standardisering på tværs af
den samlede flåde.
Til de oprindelige 14 enheder af FLYVEFISKEN-klassen er der anskaffet moduler til farvandsovervågning, minelægning, minerydning, anti-overflade-, anti-luft- og antiubådskrigsførelse. Endvidere er der anskaffet et antal civile moduler til oceanografi- og miljøkontrol, forureningsbekæmpelse og søopmåling.
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Der er anskaffet følgende containeriserede og modulopbyggede systemer:
Containertyper
76 mm Kanon M/85
Luftforsvarsmissilsystem Mk 48
Luftforsvarsmissilsystem Mk 56
Sømålsmissilsystem HARPOON
Sømålsmissilsystem Advanced HARPOON
MCM system
Antiubådsvåbensystem
Variable Depth Sonar (VDS) slæbesonar
Oceanografi- miljøkontrol
Forureningsbekæmpelse
Søopmåling
Kran, standard
Kran, umagnetisk titanium
Lagercontainere
Mineskinner (sæt)
MU90 ASW torpedolauncher7 (sæt)
35 mm Kanon M/048

Beholdning
19
10
10
4
6
5
4
46
2
3
3
18
4
15
10
4
49

FLYVEFISKEN-klassens enheder har fire FLEX-containerpositioner, THETIS-klassen har tre
positioner, NIELS JUEL-klassen to positioner, DIANA-klassen en position, HOLM-klassen en
position, KNUD RASMUSSEN-klassen fire positioner (to positioner er dog alene forberedt,
men ikke etableret), ABSALON-klassen fem positioner og de kommende fregatter ligeledes
fem positioner.
Samlet vurderes FLEX-koncepten operativt, teknisk samt økonomisk tilfredsstillende i perioden frem til 2030.

Fregatter og korvetter
Fregatter
Anskaffelsen af de tre nye fregatter10 er baseret på Finansudvalgets Aktstykke 186 af 17/8
2004 samt Aktstykke 175 af 7/6 2006. Bygning af første enhed påbegyndtes som planlagt
6

Derudover er yderligere fire stk. VDS slæbesonar fast installeret THETIS-klassen.
ASW torpedorørene er ikke monteret i FLEX container men er modulariserede. Yderligere fem skibssæt til fast
montering er anskaffet til ABSALON-klassen og de nye fregatter.
8
35 mm pjecen er ikke monteret i FLEX-container men er udrustet med særlige beslag, der muliggør nem omskiftning.
9
Derudover er yderligere to pjecer under levering.
10
Tidligere benævnt patruljeskibe.
7

15. maj 2008

87

87
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
primo 2008, og byggeperioden forventes at løbe frem til 2011. Fregatterne påregnes indsat
operativt i 2012-2014. Skibene vil få en længde på ca. 138 m, bredde på ca. 19,5 m og dybgang på ca. 6,0 m. Skibenes deplacement vil blive ca. 6000 tons.
Fregatterne udrustes med en alsidig bevæbning og bliver en moderne, slagkraftig og alsidig
kapacitet med global rækkevidde, der tilgodeser Danmarks behov for maritime kapaciteter til
løsning af internationale opgaver inden for det fulde opgavespektrum.
Enhederne forberedes til at kunne udføre områdeluftforsvar med brug af den langtrækkende
SMART-L varslingsradar og våbenkontrolradaren APAR. De valgte radarsystemer anvendes
allerede ved de hollandske og tyske flåder, og har ud over traditionelt områdeluftforsvar potentiale til videreudvikling til forsvar mod taktiske ballistiske missiler. Enhederne udrustes
med MK41 VLS launcheren, der ud over missiler til områdeluftforsvar kan anvendes til en
række andre missiltyper, herunder taktiske og strategiske missiler mod mål på land, missiler
mod taktiske ballistiske missiler samt anti-ubådsmissiler. De valgte radarsystemer giver
sammen med den valgte missillauncher mulighed for en fleksibel videreudvikling af kapaciteten.
Derudover udrustes fregatterne med en omfattende sensorpakke herunder det avancerede
radarvarslingsudstyr EDO-3701. Fregatterne
anvender FLEX-koncepten, og har plads til fem
FLEX-containere. Disse forudses anvendt til
missilcontainere samt artilleri, men kan efter
behov anvendes til andre systemer. Ud over
disse våbensystemer bliver fregatterne konstruktionsmæssigt forberedt for montering af en
langtrækkende 127 mm kanon. Indledningsvis
vil de dog blive udrustet med 76 mm M/85 kanoner fra søværnets eksisterende beholdning.
Til bekæmpelse af luftmål på korte afstande samt imødegåelse af den asymmetriske trussel
vil fregatterne blive udrustet med en eller to 35 mm hurtigt skydende kanoner. Til nærforsvar
bliver skibene udrustet med et antal affutager til SEA STINGER samt 12,7 mm tungt maskingevær. Til bekæmpelse af ubådstruslen bliver fregatterne udrustet med den skrogmonterede
ASO-94 sonar. Sonarudrustningen har potentiale til udvidelse med avancerede, langtrækkende, slæbte systemer som Variable Depth Sonar (VDS), Towed Array Sonar (TAS) eller
Active Towed Array Sonar (ACTAS). Skibene er udrustet med moderne MU90 antiubådstorpedoer. Udover de nævnte sensorer forudses skibene udrustet med omfattende
kommunikationsudstyr.
Fregatterne bliver udrustet med et stort helikopterdæk og helikopterfaciliteter, der muliggør
operationer med en helikopter med en vægt op til ca.15 tons. Helikopterfaciliteterne omfatter
bl.a. en hangar, der kan garagere en middeltung helikopter samt et eventuelt ubemandet system (UAV).
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Fregatternes størrelse, udrustning og design styrker søværnets evne til at opstille deployerbare styrkebidrag, der kan indgå i værnsfælles og multinational opgaveløsning målrettet mod
det internationale engagement i hele perioden frem til 2030.
Fregatternes design, herunder anvendelse af container- og modulprincipper, samt udrustningen med multimissil-affyringssystemer muliggør fleksibel videreudvikling af kapaciteten. Fregatterne kan derfor senere udrustes med nye våben, og således løbende tilpasses de operative behov.
Fregatternes skrog og maskineri samt våben- og elektroniksystemer vil løbende blive vedligeholdt. Skrog og maskineri forventes at have en levetid på ca. 30 år. Dele af skibenes våben- og elektroniksystemer må forventes at skulle opdateres løbende eller udskiftes ved en
levetidsforlængelse omkring 2025 på grund af operativ, teknologisk eller økonomisk forældelse.
Det vurderes, at fregatterne har en operativ, teknisk samt økonomisk levetid til efter 2030.
Samlet vurderes fregatterne tilfredsstillende frem til efter 2030.
NIELS JUEL-KLASSEN
De tre korvetter af NIELS JUEL-klassen NIELS JUEL, OLFERT FISCHER og PETER
TORDENSKIOLD er søsat i perioden 1978-1980. Korvetterne har en længde på ca. 84,0 m,
en bredde på ca. 10,3 m og en dybgang på ca. 4,8 m. Deplacementet er på ca. 1500 tons.
Korvetterne er konstrueret til operationer i danske og tilstødende farvande. Korvetternes hovedopgave var oprindeligt eskortering og beskyttelse af andre enheder. Med introduktion af
det udvidede sikkerhedsbegreb og NATO nye strategi har korvetterne fået yderligere og anderledes opgaver i forbindelse med internationale operationer.
Korvetterne indgår rutinemæssigt i Standing NATO Maritime Group 1. Korvetterne kan desuden deltage i løsning af opgaver i FN-regi. Skibene har således deltaget i embargooperationer i den Persiske Bugt under 1. Golfkrig og i Adriaterhavet under krigene i det tidligere Jugoslavien. Endvidere deltog OLFERT FISCHER i den 2. Golfkrig som en del af den internationale koalition.
Korvetterne er udrustet med forskelligt sensorudstyr, 76 mm kanon, Evolved Sea Sparrow
Missile (ESSM) luftforsvarsmissiler samt HARPOON sømålsmissiler med tilhørende ildledelsesanlæg, der gør skibene i stand til at bekæmpe luft- og overfladetrusler. Til nærforsvar er
skibene udrustet med et antal affutager til SEA STINGER samt 12,7 mm tungt maskingevær.
Korvetterne har gennemgået en levetidsforlængelse i midten af 1990’erne omfattende skrog,
hjælpemaskineri samt våben- og elektroniksystemer. Enhederne blev bl.a. modificeret til anvendelse af FLEX-koncepten med indbygning af to FLEX-containerpositioner. Gennem periodiske eftersyn er skrog og maskineri blevet vedligeholdt løbende, men materiellet påvirkes i
kritisk grad af nedslidning. Det drejer sig, ud over skibsskroget, især om det oprindelige materiel, bl.a. fremdrivningsmaskineri (turbine, hovedmotor, gear og propellersystem), der er
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næsten 30 år gammelt. Vedligeholdelsesomkostningerne forventes derfor at stige markant i
takt med enhedernes fortsatte ældning.

For nuværende er kun OLFERT FISCHER og PETER TORDENSKIOLD fuldt operative,
mens NIELS JUEL fremover kun planlægges at operere nationalt som uddannelsesplatform.
Korvetternes materielmæssige og operative tilstand må betegnes som mindre tilfredsstillende. Skibene planlægges erstattet af de nye fregatter, og der er derfor ikke planlagt yderligere
levetidsforlængende tiltag. NIELS JUEL-klassen skal levere personel til fregatterne, hvorfor
udfasning af de tre skibe vil ske successivt, dvs. NIELS JUEL i 2012, OLFERT FISCHER i
2013 og PETER TORDENSKIOLD i 2014.
Samlet vurderes NIELS JUEL-klassen mindre tilfredsstillende frem til 2012.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.

Støtteskibe
ABSALON-KLASSEN
Søværnets to støtteskibe ABSALON og ESBERN SNARE er bygget i perioden 2002-2004,
hvorefter skibene overgik til udrustning ved forsvarets egne værksteder. Arbejdet på
ABSALON blev afsluttet i august 2007 og arbejdet på ESBEN SNARE forventes afsluttet i
maj 2008. Skibene har en længde på ca. 137 m, bredde på ca. 19,5 m og dybgang på ca. 6,3
m. Skibenes deplacement er ca. 6600 tons.
Skibene har tilstrækkelig selvbeskyttelse til at kunne operere i et højt trusselsmiljø, og kan
anvendes til løsning af opgaver i hele opgavespektret.
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Skibene er udrustet med avancerede sensorer, herunder den nyudviklede langtrækkende
luftvarslingsradar SMART-S Mk2 samt det avancerede radarvarslingsudstyr EDO-3701.
Skibene anvender FLEX-koncepten og kan udrustes med fem FLEX-containere på våbendækket midtskibs. Disse forudses anvendt til missilcontainere, men kan efter behov udstyres
med andre systemer. Udover disse våbensystemer er ABSALON-klassen udrustet med en
127 mm kanon, således at skibene vil kunne levere artilleristøtte ud til en afstand på 70-90
km med GPS-styrede granater, når disse er færdigudviklet omkring 2011. Derudover er skibene udrustet med to stk. 35 mm hurtigt skydende kanoner til bekæmpelse af luftmål på korte afstande samt imødegåelse af den asymmetriske trussel.

Til nærforsvar er skibene udrustet med et antal affutager til SEA STINGER samt 12,7 mm
tungt maskingevær. Til bekæmpelse af ubådstruslen er støtteskibene udrustet med den
avancerede, skrogmonterede ASO-94 sonar. Sonarudrustningen har potentiale til udvidelse
med avancerede, langtrækkende, slæbte systemer. Skibene er udrustet med moderne MU90
anti-ubådstorpedoer.
ABSALON-klassen er indrettet med et beskyttet lastdæk på ca. 900 m² (FLEX-dæk), der kan
anvendes til en lang række formål. Skibene kan således løse egentlige transportopgaver eller
udrustes med særligt udstyr som fx et Deployable Joint Task Force Headquaters, dele af hærens felthospital eller udstyr til specialoperationsstyrker. FLEX-dækket kan også bruges til at
løse opgaver som tidligere er løst af specialiserede skibe som fx udlægning af søminer.
ABSALON-klassen er udrustet med et stort helikopterdæk og helikopterfaciliteter, der muliggør operationer med helikoptere med en vægt op til ca. 15 tons. Helikopterfaciliteterne omfat15. maj 2008
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ter bl.a. en hangar, der kan garagere to middeltunge helikoptere. Derudover er ABSALONklassen forberedt til at kunne operere eventuelle maritime Unmanned Aerial Vehicles (UAV).
Hver af enhederne af ABSALON-klassen er endvidere udrustet med to hurtigtgående, langtrækkende indsatsfartøjer.
ABSALON-klassen er udrustet med kommunikationsmidler til at understøtte en Task Group
stab. Udrustningen omfatter et antal satellitsystemer, og der er mulighed for tilkobling til både
nationale, NATO- og alliance-computernetværk. Endvidere er skibene udrustet med søværnets nye standard kommando-, kontrol- og informationssystem, som løbende kan holdes opdateret.
Det vurderes, at ABSALON-klassen har en levetid frem til efter 2030.
Skibene har på grund af FLEX-konceptens anvendelse i skibenes konstruktion et stort udviklingspotentiale. De to skibe vil være attraktive i såvel nationale som internationale operationer
i hele perioden frem til 2030.
Samlet vurderes ABSALON-klassen tilfredsstillende til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende, men er under opbygning med forventet
termin ultimo 2009.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.

Strategisk søtransportkapacitet
ARK-projektet
I forbindelse med NATO topmøde i Prag i 2002 efterspurgtes en række særlige, strategiske
kapaciteter blandt de enkelte nationer. En af disse var strategisk søtransportkapacitet. På
den baggrund besluttede Danmark at etablere ARK-projektet som en national kapacitet.
Formålet med ARK-projektet er at etablere den nødvendige, strategiske løftekapacitet for
Danmarks tilmeldte styrker til NATO Response Forces. Herudover vil skibene være til rådighed for NATO-lande, koalitionspartnere eller ikke-statslige organisationer. Målet er at sikre, at
den nødvendige løftekapacitet er til rådighed, så Danmark og NATO har den nødvendige frihed til at agere med fleksibilitet og troværdighed.
I 2006 blev ARK-projektet udvidet til et bilateralt samarbejde med Tyskland, og siden har
ejerskabet af projektet været delt mellem Danmark og Tyskland. Projektet løber indtil 2011,
men forventes forlænget.
Kapaciteten består i dag af fire fuldtidschartrede skibe, TOR ANGLIA, TOR FUTURA, TOR
DANIA og ARK FORWARDER på tidsbegrænsede kontrakter. I forbindelse med en eventuel
forlængelse tænkes aftalen udvidet med et femte skib.
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ARK-skibene anvendes til at levere strategisk maritim løftekapacitet til transport af militært
materiel. Kapaciteten har været anvendt til både nationale og multinationale opgaver, fx til
deployering af militært udstyr til Irak, Afghanistan og større NATO-øvelser.

Skibenes operative brug kontrolleres af Søværnets Operative Kommando og koordineres
med blandt andet NATO Movement Coordination Centre Europe i Eindhoven, Holland. Frem
til i dag har NATO, Belgien, Frankrig, Holland, Norge, Tyskland, Spanien, Slovakiet, Italien,
Polen og Storbritannien anvendt kapaciteten.
Skibene er af Roll On/Roll Off (RO/RO)-typen, hvor lasten primært køres til og fra borde.
Derved er skibet afhængig af havnekapaciteterne i operationsområdet. Skibene kan hver
håndtere mellem 600 og 900 containere, eller omkring 2500 vognbane meter, hvilket svarer
til ca. 150 lastvognstog.
Skibene chartres for tidsbestemte perioder. Det gør det relativt enkelt at udvide eller reducere
kapaciteten på baggrund af behovet, og aftalen tilvejebringer således en særdeles fleksibel
kapacitet for hele forsvaret og internationale samarbejdspartnere.
Ved at gå i spidsen for tilvejebringelsen af denne strategiske kapacitet bidrager Danmark
med en stærkt efterspurgt kapacitet i NATO og international sammenhæng. Efterspørgslen
forventes ikke at blive mindre.
Samlet vurderes ARK-kapaciteten tilfredsstillende til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse. Ej relevant.
Reservedelssituation. Ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
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Patruljefartøjer
FLYVEFISKEN-KLASSEN
FLYVEFISKEN-klassens 14 enheder er leveret i perioden 1989-1995. I indeværende forlig er
to enheder afhændet til Litauen, og en enhed er ophugget.
FLYVEFISKEN-klassen baserer sig på FLEX-koncepten. Enheden er bygget i glasfiberforstærket plastik 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 to dieselmotorer og en gasturbine. Grundet problemer med at holde det fulde
antal af gasturbiner i funktionsdygtig stand og på grund af skibenes vægt, pladsforhold og reducerede fartkrav i visse roller er det nu kun de fire enheder i kamprollen, som er udrustet
med gasturbine.
FLYVEFISKEN-klassen kan udrustes til forskellige roller som følger:
Farvandsovervågningsrollen var oprindelig dækket af grundenheden, udrustet med 76 mm
kanon, stor gummibåd og kran. Behovet for våbenudrustning er siden revurderet, og skibene
i denne rolle sejler nu uden 76 mm kanon og ildledelse, skibenes luftvarslingsradar demonteret, og radarsystemet anvendes for at holde de øvrige varslingsradarsystemer i funktionsdygtig stand. Skibe udrustet i denne rolle kan løse pålagte opgaver i hjemlige farvande, men har
kun begrænset potentiale for deltagelse i internationale operationer i forbindelse med opgaver i kystnære områder.Klassen er i alle roller udrustet med et antal affutager til 12,7mm
tungt maskingevær.
Kamprollen omfatter i praksis to roller; en til kamp mod andre overflade enheder (antioverflade) og en til kamp mod undervandsbåde (anti-ubåd). Begge roller er udrustet med luftforsvarsmissiler.
De to roller har følgende containere/ udrustning:
Kanon
Anti-overflade
Anti-ubåd

x
x

Luftforsvarsmissiler
x
x

HARPOON
missile
x

Slæbe
sonar
x

Anti-ubåds- Kran og
torpedoer gummibåd
x
x
x

Begge kamproller kræver enhedens fulde fartpotentiale, hvorfor de har gasturbine installeret.
De benyttede FLEX-containere har alle en teknisk levetid til omkring 2020 eller længere.
Heraf dog undtaget slæbesonaren, som forventes at nå udløbet af sin tekniske og økonomiske levetid inden for de kommende fem år.
Minerydnings (MCM)-rollen er den mest specialiserede rolle. Det er dog samtidig en rolle,
som ikke stiller særlige krav til fart. Det betyder, at MCM-enhedernes skibsplatforme må forventes at kunne holdes operative længst, da disse har været udsat for færrest belastninger.
Der er iværksat en opdatering af det containeriserede MCM system.
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Alle 10 tilbageværende enheder kan operere i minelægningsrollen, og udrustes med et antal
mineskinner, som boltes fast på dækket. I denne rolle vil skibene kunne udrustes med våben
til selvbeskyttelse.
Grundenheden er udrustet med forskellige aktive og passive sensorer til varsling mod fly,
skibe og undervandsbåde. Der er mindre forskelle i, hvilke sensorer den enkelte enhed er udrustet med. Alle sensorer er udviklet i 1980’erne, hvorfor der nu opleves stigende vedligeholdelsesudgifter. Dette gælder specielt for luftvarslingsradarerne AWS 6 og TRS 3D samt den
skrogmonterede sonar.
Alle disse sensorer vil inden for 5-8 år have nået udløbet af deres tekniske og økonomiske
levetid. De skal derfor erstattes af nye tidssvarende sensorer, hvis enhederne forsat skal
kunne løse pålagte opgaver. Enhedernes kommunikationsudrustning undergår aktuelt en opgradering, så den forventede tekniske levetid er frem til ca. 2020.
Enhedernes taktiske datasystem er ligeledes ved at nå udløbet af dets tekniske og økonomiske levetid, idet visse reservedele ikke længere kan anskaffes.
FLYVEFISKEN-klassen er som nævnt bygget over en periode på seks år. Erfaringen med
glasfiberforstærket plastik som materiale for skibsskrog af denne størrelse er meget positive.
Skrogene er næsten uforgængelige, og har markant lavere vedligeholdelsesomkostninger
end tilsvarende stålskrog. De enheder, som har sejlet i kamprollen, er dog generelt mere slidt
end klassens øvrige enheder.
Samlet vurderes kamprolle-enhederne tilfredsstillende til 2020, og mindre tilfredsstillende
frem til 2025, mens de øvrige enheders vurderes tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
DIANA-KLASSEN
De seks patruljefartøjer af DIANA-klassen11, indgår som en del af forrige forsvarsforlig (20002004). Første enhed blev leveret i november 2007, og de resterende fem enheder er planlagt
leveret frem til medio 2009. Alle enheder planlægges operative inden udgangen af indeværende forligsperiode.
Enhederne har en længde på ca. 46 m, et deplacement på ca. 270 tons og et fartpotentiale
på ca. 25 knob. Enheden har ligeledes en FLEX-containerposition, hvilket gør dem mere
fleksible m.h.t., hvilke opgaver de kan løse. Bevæbningen består af to stk. 12,7 mm tungt
maskingevær samt håndvåben. Andre våben er aktuelt ikke planlagt. Enheden har dog
udviklingspotentiale for udrustning med en mindre pjece (20-40 mm) på agterdækket med en
tilhørende let ildledelse.
11

Tidligere benævnt Standard Fartøj Mk 2.
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Enhederne er planlagt til at overtage BARSØklassen opgaver i kystnære områder omkring
Danmark. De er specielt bygget til patruljetjeneste,
farvandsovervågning og søredning samt stationstjeneste med målslæbning og mindre transportopgaver.
På baggrund af søværnets positive erfaringer med
glasfiberforstærket plastik som skrogmateriale
vurderes der ikke at opstå væsentlige problemer
med platformen frem til 2030. Der kan i perioden
opstå behov for opdatering/udskiftning af tekniske
komponenter, sensorer etc.
Samlet vurderes DIANA-klassen tilfredsstillende frem til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituation er ej relevant. Er under opbygning til ultimo 2009.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
HOLM-KLASSEN
Seks fartøjer af HOLM-klassen12 indgår som en del af det forrige forsvarsforlig (2000-2004).
Enhederne er bygget i perioden 2005-2007. Enhederne er bygget i glasfiberforstærket plastik, og er udrustet i tre forskellige konfigurationer med bemaling efter deres opgaver. Opgaverne behandles i de efterfølgende afsnit. Fartøjerne har en længde på ca. 29 m og et deplacement på ca. 100 tons.
Fartøjerne ERTHOLM og ALHOLM er udrustet som skolefartøjer og underlagt 1. Eskadre. De
planlægges anvendt i kystnære områder omkring Danmark til praktisk navigationsuddannelse
for elever på Søværnets Officersskole.
Fartøjerne BIRKHOLM og FYRHOLM er udrustet som søopmålingsfartøjer. De er organisatorisk underlagt 1. Eskadre, men anvendes af Farvandsvæsnet til søopmåling i kystnære områder omkring Danmark.
Fartøjerne HIRSHOLM og SALTHOLM var oprindelig forudsat udrustet som stationsfartøj,
men er nu under udrustning for anvendelse i rollen som minerydningsdroner under 2. Eskadre. Netop størrelsen af fartøjerne gør dem velegnede til MCM-opgaver i forbindelse med internationale operationer fjernt fra hjemlige farvande samt til selvstændig ”route-survey” i
hjemlige farvande i fredstid.
På baggrund af søværnets positive erfaringer med glasfiberforstærket plastik som skrogmateriale vurderes der ikke at opstå væsentlige problemer med platformen i perioden frem til
12

Tidligere benævnt Standard Fartøj Mk 1.
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2030. Der kan i perioden opstå behov for opdatering/udskiftning af tekniske komponenter,
sensorer etc.
Samlet vurderes HOLM-klassen tilfredsstillende frem til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
BARSØ-KLASSEN
BARSØ-klassens ni enheder er søsat i perioden 1969-1973. To enheder er udfaset og efterfølgende solgt, mens LÆSØ er ombygget og udrustet til dykkerskib (behandles i særskilt afsnit).
BARSØ-klassen har en længde på ca. 26 m, en dybgang på knap tre m samt et deplacement
på ca. 145 tons. Enhederne blev oprindeligt bevæbnet med to 20 mm maskinkanoner, der i
perioden 2003-2004 blev erstattet af to 12,7 mm tungt maskingevær. Enhederne er, grundet
deres alder, slidte og teknisk, økonomisk og operativt mindre tilfredsstillende.
Enhederne anvendes i kystnære områder omkring Danmark. De er specielt beregnet til patrulje- og stationstjeneste, søredning, målslæbning og mindre transport opgaver.
Barsøklassen er planlagt udfaset i takt med indfasning af DIANA-klassen.
Samlet vurderes BARSØ-klassen mindre tilfredsstillende frem til udfasning. BARSØ-klassen
udfases og dens opgaver og besætninger overføres til DIANA-klassen i takt med DIANAklassens indfasning, forventeligt i 2008 for BARSØ, DREJØ og FARØ, i 2009 for SAMSØ og
RØMØ, og i 2010 for THURØ.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.

Inspektionsskibe og inspektionsfartøjer
THETIS-KLASSEN
Søværnet råder over fire inspektionsskibe af THETIS-klassen bygget i perioden 1988-1991.
Skibene har en længde på ca. 112 m, en dybgang på ca. seks m samt et deplacement på ca.
3500 tons.
Inspektionsskibenes primære opgaver er overvågning af territoriet, suverænitetshævdelse,
inspektions-, stations- samt søredningstjeneste ved Grønland, Færøerne og i Nordsøen.
Ved krig eller krise skal inspektionsskibene deltage i NATO overvågning af Nordatlanten,
herunder Grønland og Færøerne. Endvidere løser enhederne med særlig udrustning andre
opgaver som søopmåling, oceanografiske opmålinger og havbiologiske undersøgelser.
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THETIS-klassen er konstrueret specifikt til at kunne operere i Nordatlanten året rundt uanset
vejrliget. Skibsskrogene er således forstærket til sejlads i is, hvilket giver enhederne gode isbrydende egenskaber. THETIS-klassen er dobbeltskroget.

For at kunne dæmpe skibets bevægelse i kraftig sø er skibene udstyret med aktive rulledæmpnings- og finnestabiliseringsanlæg. Ankerspil og fortøjningsudstyr er placeret under
dæk for at modvirke overisning, ligesom dele af dæk og overbygning er forsynet med afisningsanlæg. Inspektionsskibene har helikopterdæk og hangar, hvilket giver skibene mulighed
for at bære en integreret helikopterkapacitet.
Skibene er forsynet med aktive og passive varslingssystemer for fly, skibe og undervandsbåde. Skibene er udstyret med søværnets kommando- og kontrolsystem C3.
THETIS-klassens bevæbning består af en 76 mm kanon monteret i FLEX-container samt et
kasteapparat for dybdebomber mod undervandsbåde. Til nærforsvar er skibene udrustet med
et antal affutager til SEA STINGER samt 12,7 mm tungt maskingevær.
Inspektionsskibet THETIS er indrettet med stabsfaciliteter i agterskibet, hvilket gør det muligt
at anvende skibet som kommandoskib for Søværnets Taktiske Stab eller en anden mindre
stab.
Inspektionsskibene har vist, at de er velegnede til at løse et bredt spektrum af opgaver i
Nordatlanten og Nordsøen. Med enkelte tilpasninger har enhederne også vist sig velegnede
til at operere uden for deres primære operationsområder, senest under GALATHEA III ekspeditionen i 2006-2007 samt World Food Program operationen ved Afrika i 2008.
Inspektionsskibene er i stor udstrækning bygget efter civile standarder. Indtil nu har det været
muligt at opretholde et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau, ligesom reservedele er blevet
løbende genanskaffet. Platformene er generelt i god stand. Som følge af den teknologiske
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udvikling vil visse systemer dog ikke kunne forsynes med reservedele, hvorfor disse løbende
må opdateres eller udskiftes.
Økonomisk forudses ingen større ændringer til drift af våbensystemerne, mens drift af sensor- og kommunikationssystemerne vil kræve markant flere ressourcer i de kommende år.
De nuværende systemer vurderes at fungere med en stigende fejlrate frem til ca. 2020, hvorefter nyanskaffelse vurderes at ville være nødvendig for fortsat at kunne opretholde kapaciteten. Der er allerede markant stigende fejlrate på dele af sensorsystemerne, herunder særligt
luftvarslingsradaren AWS-6, det infra-røde system STAR SAPHIRE (FLIR) samt VDS systemet TSM 2640 SALMON. Disse systemer må betragtes som økonomisk og teknologisk forældet inden for de næste 5 år.
THETIS-klassen vurderes operativt tilfredsstillende, mens den tekniske tilstand på visse områder vurderes mindre tilfredsstillende.
Samlet vurderes THETIS-klassen tilfredsstillende til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
KNUD RASMUSSEN-KLASSEN
Anskaffelse af to inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen indgår som en del af
det forrige forsvarsforlig (2000-2004). Første enhed blev leveret til søværnet ultimo 2007 og
anden enhed forventes leveret ultimo 2008. Enhederne har en længde på ca. 72 m, en dybgang på ca. fem m samt et deplacement på ca. 1700 tons. Kontrakten med værftet indeholder optioner for anskaffelse af yderligere enheder, skulle dette blive aktuelt.
Inspektionsfartøjerne skal erstatte to af de nuværende inspektionsfartøjer af AGDLEKklassen, samt det tidligere udfasede inspektionsskib BESKYTTEREN. Enhederne skal løse
et bredt spektrum af militære og andre opgaver primært i det nordatlantiske område, herunder overvågning og suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, patruljetjeneste, søredning
samt opgaver til støtte for det civile samfund.

KNUD RASMUSSEN-klassen er konstrueret til at kunne operere i Nordatlanten året rundt
uanset vejrliget. Skibsskrogene er forstærket til sejlads i is, hvilket vil giver enhederne gode
isbrydende egenskaber. For at kunne dæmpe skibets bevægelse i kraftig sø, er skibene udstyret med aktive finnestabiliseringsanlæg. Ankerspil og fortøjningsudstyr er placeret under
dæk for at modvirke overisning, ligesom dele af dæk og overbygning er forsynet med afisningsanlæg.
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Inspektionsfartøjerne er forsynet med et helikopterdæk (uden hangar), hvilket muliggør modtagelse af middeltunge helikoptere, optankning af disse, og for et kortere tidsrum at sejle med
disse om bord.

KNUD RASMUSSEN-klassen er endvidere udrustet med et hurtiggående, langtrækkende
indsats- og søredningsfartøj. Fartøjerne er isforstærkede og særligt anvendelige ved hurtig
indsat i indenskærsområderne på Grønland.
Inspektionsfartøjerne er forsynet med aktive varslingssystemer mod fly og skibe, samt navigationssonar til støtte for navigationen i uopmålt farvand. Endvidere udrustes de med et passivt, infrarødt varslingssystem. Enhederne er forberedt for et aktivt varslingssystem mod undervandsbåde.
KNUD RASMUSSEN-klassen bevæbning vil bestå af et antal 12,7mm tungt maskingevær.
Enhederne er under anvendelse af FLEX-konceptens containeriserings- og modulariseringsprincip forberedt for udrustning med et stk. 76 mm kanon, et stk. Mk 56 container for
ESSM samt to stk. MU90 anti-ubådstorpedolaunchere.
Samlet vurderes KNUD RASMUSSEN-klassen tilfredsstillende i perioden frem til efter 2030.
Rådighed over materiel til styrkeproduktion er endnu ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituation er endnu ikke tilfredsstillende, men er under opbygning til ultimo 2009.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
AGDLEK-KLASSEN
Søværnet råder over tre inspektionsfartøjer af AGDLEK-klassen søsat i perioden 1974-1978.
Fartøjerne har en længde på ca. 31 m, en dybgang på 3,3 m samt et deplacement på ca. 330
tons.
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Inspektionsfartøjerne anvendes i de kystnære områder ved Grønland og Færøerne. Her indgår de i patrulje og stationstjeneste med samme opgavekompleks som inspektionsskibene dog med visse begrænsninger henset til skibenes beskedne størrelse.
Klassen er udrustet med civile radarer samt et infrarødt varslingssystem og er endvidere bevæbnet med to stk. 12,7 mm tungt maskingevær.

AGDLEK-klassens generelle tilstand må betegnes som mindre tilfredsstillende.
For TULUGAQ vurderes den operative og tekniske levetid i forhold til operationer i Nordatlanten ikke længere end 2017.
AGDLEK-klassen er ikke tidssvarende i forhold til nuværende arbejdsmiljøkrav, og de pladsog støjmæssige forhold i apteringen er ikke acceptable.
AGDLEK er derfor udfaset i 2008 og AGPA tænkt udfaset i 2009. Enhederne vil blive erstattet i forbindelse med tilgangen af de nye inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen.
Der er endnu ikke truffet afgørelse om fremtiden for den sidste enhed (TULUGAQ).
Størstedelen af enhedens sensor- og kommunikationssystemer er operativt, teknisk og økonomisk forældede. Driftsikkerheden er mindre tilfredsstillende, og systemerne har intet udviklingspotentiale. De nuværende systemers restlevetid anslås til 1-3 år.
Samlet vurderes AGDLEK-klassen mindre tilfredsstillende. TULUGAQ vurderes tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende frem til 2017.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.

15. maj 2008

101

101
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Isbrydere, miljøskibe og miljømateriel
DANBJØRN, ISBJØRN, THORBJØRN
Søværnets isbryderkapacitet består af tre enheder, DANBJØRN og ISBJØRN samt
THORBJØRN.
DANBJØRN og ISBJØRN er søsat i 1965. Skibene har en længde på ca. 75 m, en bredde på
ca. 17 m og en dybgang på ca. otte m samt et deplacement på 3685 tons.
De to skibe er løbende vedligeholdt, men alderen begynder at sætte sine spor. Reservedele
er svære at fremskaffe, og i visse tilfælde er det nødvendigt at specialfremstille dele eller skifte hele systemer. Vedligeholdelsesomkostningerne forventes derfor at stige markant i takt
med skibenes fortsatte ældning. Skibene har forekomster af asbest i isoleringen, som holdes
under løbende observation. I forbindelse med udfasning skal der forud for skrotning gennemføres asbestsanering.

THORBJØRN er søsat i 1980. Skibet har en længde på ca. 67 m, en bredde på ca. 15 m og
en dybgang på ca. 4,7 m og et deplacement på 1548 tons.
Skibet har foruden sine opgaver som isbryder varetaget funktionen som opmålingsskib for
Farvandsvæsenet i danske farvande. Skibets generelle tilstand vurderes som tilfredsstillende. Skibet er løbende vedligeholdt, men alderen begynder at sætte sine spor. Vedligeholdelsesomkostningerne forventes derfor at stige i takt med skibets fortsatte ældning.
De tre isbrydere vurderes operativt tilfredsstillende. DANBJØRN og ISBJØRN generelle tilstand vurderes alderen taget i betragtning som tilfredsstillende og henset til de forventede
begrænsede driftstimer vurderes skibene at kunne holdes teknisk og økonomisk i drift til ca.
2015. THORBJØRN generelle tilstand må alderen taget i betragtning ligeledes vurderes som
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tilfredsstillende. Ud fra tekniske samt økonomiske betragtninger vurderes levetiden at være
op mod 2030.
Samlet vurderes DANBJØRN og ISBJØRN tilfredsstillende frem til 2015, og mindre tilfredsstillende frem til 2020, mens THORBJØRN vurderes tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
GUNNAR SEIDENFADEN og GUNNAR THORSON
De to miljøenheder af SUPPLY-klassen, GUNNAR SEIDENFADEN og GUNNAR
THORSON, er bygget i 1981 og 1982. Skibene har en længde på ca. 56 m, en bredde på ca.
12,3 m og en dybgang på ca. fire m. Skibenes deplacement fuldt udrustet er på ca. 1750
tons.

Skibenes hovedopgave er at bekæmpe olieforurening i indre danske farvande samt i Østersøen og Nordsøen. Denne opgave løses ved udlægning/bjærgning af flydespærringer, inddæmning af olie på havoverfladen, opsamling af olie fra havoverfladen med grab, skimmer
og lignende. Den opsamlede olie kan opbevares i indbyggede tanke eller overføres til flydende containere. Herudover kan enhederne transportere oliebekæmpelsesmateriel samt
fungere som ledelsesfartøj og kommunikationscenter ved større bekæmpelsesaktioner.
Gennem periodiske eftersyn er skrog og maskineri løbende vedligeholdt, men materiellet påvirkes dog i stigende grad af nedslidning. Ligeledes medfører alderen stigende logistiske
problemer ved fx tilvejebringelse af reservedele.
Vedligeholdelsesomkostningerne forventes derfor at stige markant i takt med enhedernes
ældning og nedslidning.
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SUPPLY-klassen var allerede ved ressortoverførslen til forsvaret operativt forældede. Enhederne har yderst begrænset kapacitet til bekæmpelse af kemikalieudslip, og er ligeledes begrænsede i bekæmpelsen af olieforurening i gasfyldt havområde, idet de ikke kan gøres
gastætte. Det skal bemærkes, at skibene ikke kan opnå tidssvarende, civil godkendelse for
olieforureningsbekæmpelsesskibe. Enhederne er derfor principielt begrænset operativt i områder, hvor der kan forekomme gasudslip/gasfordampning. Endvidere kan det forekomme, at
modtagecentraler (havne, olietankere etc.) vil kræve specielle, operative foranstaltninger, før
losning kan foretages. Tiltag er iværksat for at eksplosivsikre installationer i dæksområderne,
hvilket i praksis vil forbedre sikkerheden, men det vil ikke bringe enhederne op på det formelle, tidssvarende niveau.
Enhederne er i dag operativt forældede, mens den tekniske og økonomisk tilstand vurderes
som mindre tilfredsstillende frem til 2012-2015, hvorefter enhederne må vurderes som ikke
tilfredsstillende.
Samlet vurderes enhederne mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
METTE MILJØ og MARIE MILJØ
SEATRUCK-klassen består af to enheder, METTE MILJØ og MARIE MILJØ, der er bygget i
1979 og 1980. Skibene har en længde på ca. 30 m, en bredde på ca. otte m og en dybgang
på ca. 2,4 m. Skibenes deplacement fuldt udrustet er på ca. 250 tons. Skibene er begrænset
til kystnære operationer.
Skibenes hovedopgave er at bekæmpe
olieforurening og assistere ved olieforurening i indre danske farvande. Denne opgave løses ved udlægning/ bjærgning af flydespærringer, inddæmning/ opsamling af
olie på havoverfladen, opbevaring/transport
af opsamlet olie, transport af oliebekæmpelsesmateriel, bugsering/slæbning af oliepramme samt bjærgning/transport af kemikalietromler.
Gennem periodiske eftersyn er skrog og
maskineri løbende vedligeholdt, men materiellet påvirkes i stigende grad af nedslidning. Skibenes alder medfører stigende logistiske problemer ved fx tilvejebringelse af reservedele. Vedligeholdelsesomkostningerne forventes derfor at stige markant i takt med enhedernes ældning og nedslidning. Enhederne har notation for bekæmpelse af olieforurening i
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gasfyldt havområde, og er herfor sikkerhedsmæssigt tidssvarende for så vidt angår civile
krav til olieforureningsbekæmpelsesskibe.
SEATRUCK-klassen var allerede ved ressortoverførslen til forsvaret operativt forældede. Der
må med enhedernes lave fart på kun ni knob regnes med betydelige forlægningstider. Arbejdsmiljø- og komfortforholdende ombord er ikke tidssvarende.
Samlet vurderes enhederne mindre tilfredsstillende. De er i dag operativt forældede, mens
den tekniske og økonomisk tilstand vurderes som mindre tilfredsstillende frem til 2012-2015,
hvorefter enhederne må vurderes som værende ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
MILJØ-KLASSEN
De to enheder af MILJØ-klassen, MILJØ 101 og MILJØ 102, er bygget i 1977. Fartøjerne har
en længde på ca. 16 m, en bredde på ca. fire m og en dybgang på ca. 1,9 m. Deplacementet
er på ca. 16 tons. Fartøjerne har tilladelse til sejlads i indre danske farvande.
Fartøjernes opgaver er bekæmpelse af mindre olieforureninger på kyststrækninger med lave
vanddybder, undersøgelsesopgaver samt at virke som støttefartøj for SUPPLY- og
SEATRUCK-klasserne.
Gennem periodiske eftersyn er skrog og maskineri blevet vedligeholdt løbende, men materiellet påvirkes dog i stigende grad af nedslidning. Vedligeholdelsesomkostningerne forventes
derfor at stige markant i takt med enhedernes fortsatte ældning. Fartøjernes operative levetid
vurderes generelt som udløbet, og behovet for erstatning var kendt allerede i forbindelse med
overførslen af ressort fra Miljøstyrelsen til forsvaret.
Enhedernes generelle tilstand anses som teknisk og økonomisk tilfredsstillende, men deres
operative værdi er stærkt begrænset.
Samlet vurderes enhederne mindre tilfredsstillende frem 2012.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Lægtvandsfartøj
Et nyt lægtvandsmiljøfartøj er indgået i operativ tjeneste i 2008. Fartøjet har en længde på 16
m, en bredde på 4,6 m og en dybgang på 0,6 m. Fartøjet har en tonnage på 20 tons.
Fartøjets opgave er bekæmpelse af mindre olieforureninger tæt under kysten på vanddybder
indtil ca. 0,6 m samt deltagelse i undersøgelsesopgaver.
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Samlet set vurderes fartøjet tilfredsstillende til efter 2030.
Rådighed over materiel til styrkeproduktion er tilstrækkelig.
Reservedelssituation er under opbygning med forventet termin ultimo 2009.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Øvrigt miljømateriel
Flydespærringskapacitet og kapacitet til skimning og optagning af olie samt lagerkapacitet til
opbevaring af opsamlet olie udgør en vigtig forudsætning for effektiv udnyttelse af den samlede materielkapacitet på havmiljøområdet både på åbent hav og i kystnære strækninger,
herunder i havstokken.
Forsvarets beholdning af flydespærringer til bekæmpelse på åbent hav er løbende serviceret
og suppleret, og vurderes overordnet dækkende for det krævede beredskab.
Der er tilvejebragt tre FLEX forureningsbekæmpelsescontainere, som kan installeres på
FLYVEFISKEN-klassen, DIANA-klassen og HOLM-klassen. Desuden er alle enheder i
hjemmeværnets MHV 900-klasse permanent udrustet med ca. 300 meter flydespærringer,
som umiddelbart kan sættes fra klassens fartøjer. Denne kapacitet udgør et centralt element i
det samlede havmiljøberedskab.
Blandt det øvrige miljømateriel udgør tre oliepramme, MS 201, MS 202 og MS 203, et vigtigt
element i lagerkapaciteten for opbevaring af opsamlet olie. Prammene er bygget i 1980.
Prammene har en længde på ca. 24 m, en bredde på ca. otte m og en dybgang på ca. 2,2 m.
De har et deplacement på ca. 350 tons. Prammenes opgaver er at opbevare og transportere
opsamlet olie samt transportere oliebekæmpelsesmateriel.
Gennem periodiske eftersyn er prammene blevet vedligeholdt løbende, men påvirkes dog i
stigende grad af nedslidning. Vedligeholdelsesomkostningerne forventes derfor at stige i takt
med prammenes ældning.
Miljømateriellet, som omfatter materiel til inddæmning, optagning og oplagring af olie, er løbende vedligeholdt, og kapaciteten er blevet opretholdt, siden ressortområdet blev overført
fra Miljøstyrelsen til forsvaret.
Samlet vurderes øvrigt miljømateriel tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende
frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende, men forventes tilfredsstillende primo 2009.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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Øvrigt sejlende materiel
DANNEBROG
Kongeskibet DANNEBROG er søsat i 1932 og blev levetidsforlænget i 1980-81. Skibet har
en længde på ca. 75,6 m, en bredde på ca. 10,4 m og en dybgang på ca. 3,7 m. Deplacementet er på ca. 1225 tons.
Forsvaret stiller DANNEBROG til rådighed for Hendes Majestæt Dronningen og den kongelige familie. Kongeskibet har til opgave at fungere som sejlende sommerbolig for regenten og
den kongelige familie samt deltage i repræsentative opgaver for Danmark.
DANNEBROG er mere end 75 år gammelt og er løbende vedligeholdt og teknisk opdateret.
Der forudses ingen problemer med fortsat gennemførelse af en forsvarlig planlagt vedligeholdelse.
Samlet vurderes DANNEBROG tilfredsstillende til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
SLEIPNER
Transportskibet SLEIPNER er søsat i 1986. Skibet har en længde på ca. 36,5 m, en bredde
på ca. 7,6 m og en dybgang på ca. 2,7 m. Skibets deplacement er på ca. 465 tons med en
lasteevne på 150 tons.
SLEIPNER har til opgave at løse transportopgaver for forsvaret.
Gennem periodiske eftersyn er SLEIPNER blevet vedligeholdt løbende. Transportskibets
operative levetid nærmer sig sin afslutning, og skibet har stærkt begrænset potentiale for international indsættelse.
Samlet vurderes SLEIPNER tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til
2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
LÆSØ
Dykkerskibet LÆSØ er bygget i 1973 som en af enhederne i BARSØ-klassen. LÆSØ har en
længde på ca. 26,3 m, en bredde på 7,4 m og en dybgang på 2,9 m samt et deplacement på
ca. 220 tons.
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Skibet blev ombygget i 1991 med galge til dykkerklokken og lukket forskib. LÆSØ anvendes
som platform for uddannelse af såvel militære
som civile dykkere, og er udrustet permanent
med dekompressionsstank og åben dykkerklokke. Senere blev skibet yderligere ombygget i forbindelse med installering af større dekompressionstank foran broen.
LÆSØ opfylder ikke de nutidige krav til dykkerskibe og deres systemer, som stillet af Søfartsstyrelsen m.v.
Samlet vurderes LÆSØ mindre tilfredsstillende frem til 2010.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Mindre orlogskuttere og -fartøjer
Bugser- og stationsfartøjerne ARVAK og ALSIN
Enhederne er søsat i 2002. Fartøjerne har en længde på ca. 16 m, en bredde på ca. 6,6 m
og en dybgang på ca. 2,8 m. Fartøjernes deplacement er ca. 79 tons.
Fartøjerne er beregnet til lettere bugser- og slæbeopgaver, persontransport op til 12 passagerer samt transport af én FLEX-container. Fartøjerne er begrænset til sejlads i en afstand
op til 15 sømil fra kysten.
Samlet vurderes fartøjerne tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Bugserbådene BALDER og HERMOD
Enhederne er søsat i 1983. Bådene har en længde på ca. 11,9 m, en bredde på ca. fire m og
en dybgang på ca. 1,9 m. Bådene har deplacement på 31,9 tons.
Bådene er beregnet til lettere bugser- og slæbeopgaver og mindre persontransportopgaver.
Gennem periodiske eftersyn er skrog og maskineri blevet vedligeholdt løbende, men materiellet påvirkes dog i stigende grad af nedslidning. Bådene har begrænset bugserkraft og er
operativt forældede.
Samlet vurderes bådene ikke tilfredsstillende.
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Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
VTS-fartøjerne VTS 3 og VTS 4
Enhederne er søsat i 1997 og 1998. Fartøjerne har en længde på ca. 17 m, en bredde på
ca. 4,9 m og en dybgang på ca. 2,1 m.
Fartøjerne er oprindelig anskaffet som erstatning for stationsfartøjer af Botved-typen
(Y375/Y376), men indgår nu som vagtskibe i Vessel Traffic Service (VTS) Storebælt og som
stationsfartøjer.
Gennem periodiske eftersyn er skrog og maskineri blevet vedligeholdt løbende, men materiellet påvirkes dog i stigende grad af nedslidning.
Samlet vurderes fartøjerne tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Stationsfartøjet Y 376
Enheden er søsat i 1975. Fartøjet har en længde på ca. 13,3 m, en bredde på ca. 4,5 m og
en dybgang på ca. 1,1 m. Fartøjet har et deplacement på ca. 12 tons.
Fartøjet har til opgave at fungere som stationsfartøj for Flådestation Korsør med bl.a. havnebevogtningsopgaver, og indgår desuden som reservefartøj for VTS Storebælt.
Gennem periodiske eftersyn er skrog og maskineri blevet vedligeholdt løbende, men materiellet er generelt præget af nedslidning. Fartøjets generelle tilstand vurderes som nedslidt og
klar til udfasning.
Samlet vurderes fartøjet mindre tilfredsstillende frem til 2010, og herefter ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Stationsfartøjet LUNDEN
Enheden er søsat i 1941. Fartøjet har en længde på ca. 17,9 m, en bredde på ca. 5,2 m og
en dybgang på ca. 2,3 m. Fartøjet har et deplacement på ca. 42 tons.
Fartøjet har til opgave at fungere som stationsfartøj ved Søværnets Specialskole/Våbenkursus Sjællands Odde, hvor det benyttes ved slæbning af skydemål.
15. maj 2008

109

109
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Gennem periodiske eftersyn er skrog og maskineri blevet vedligeholdt løbende, men materiellet er dog i stigende grad præget
af nedslidning. Vedligeholdelsesomkostningerne er derfor stigende. Fartøjets generelle tilstand vurderes som nedslidt og klar
til udfasning.
Samlet vurderes fartøjet mindre tilfredsstillende frem til 2010.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Stations- og lægefartøjet KUGSAK
Enheden er søsat 2003. Fartøjet har en længde på ca. 10,7 m, en bredde på 3,6 m.
Fartøjet har til opgave at fungere som indenskærs stations- og lægefartøj ved Grønlands
Kommando. Fartøjets skrog og maskineri vil løbende blive vedligeholdt ved de periodiske eftersyn.
Samlet vurderes fartøjet tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Stationsfartøjerne SKA13 og SKA14
Enhederne er søsat i 1982. Fartøjerne blev bygget som opmålingsfartøjer til Farvandsvæsenet. Fartøjerne har en længde på ca. 19,9 m, en bredde på 5,2 m og en dybgang på 2,1 m.
Fartøjernes deplacement er ca. 52 tons. I 2002 blev de ombygget til stationsfartøjer til henholdsvis Minørtjenesten og Søværnets Frømandskorps.
Samlet vurderes fartøjerne tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til
2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Søopmålingsfartøjerne SKA 12 og SKA 16
Enhederne er søsat i henholdsvis 1981 og 1984 som opmålingsfartøjer til Farvandsvæsenet.
De er begge blevet isforstærkede til opmålingsopgaver ved Grønlands kyster.
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Fartøjerne har en længde på ca. 19,9 m, en bredde på 5,2 m og en dybgang på 2,1 m. Fartøjernes deplacement er ca. 52 tons.
Gennem periodiske eftersyn er fartøjerne blevet løbende vedligeholdt.

Samlet vurderes fartøjerne henset til arbejdsmiljøforhold (støj) som mindre tilfredsstillende
frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Søopmålingsbådene O-1 og O-2
Enhederne er søsat i 1998 som opmålingsbåde til Farvandsvæsenet. Bådenes længde er ca.
7,7 m, bredden er ca. 2,5 m og dybgangen er ca. 0,6 m. Bådene har et deplacement på ca.
3,5 tons.
Bådene anvendes fortrinsvis i forbindelse med søopmålingsopgaver på lavt vand. Gennem
periodiske eftersyn er bådene blevet vedligeholdt løbende.
Samlet vurderes fartøjerne tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til
2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
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Skolefartøjerne SVANEN og THYRA
Enhederne er søsat i 1960 og 1961. Fartøjerne har en længde på ca. 18.8 m, bredden er ca.
4,4 m og dybgangen er ca. 2,4 m. Fartøjernes deplacement er ca. 32 tons.
Fartøjerne er bygget som øvelsessejlfartøjer. Fartøjerne har til opgave at virke som øvelsesplatforme ved uddannelsen af kadetter ved Søværnets Officersskole. De er vedligeholdt løbende og teknisk opdateret. Der forudses ingen større problemer med forsvarlig gennemførelse af planlagt vedligeholdelse.
Samlet vurderes fartøjerne tilfredsstillende frem til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Indsatsfartøjerne LCP1 - LCP4 samt SAR1 og SAR2
Enhederne er søsat i henholdsvis 2003 og 2007. Fartøjernes længde er ca. 11,9 m, bredden
er ca. 2,9 m og dybgangen ca. 0,7 m. Fartøjernes deplacement er ca. 6,5 tons.
LCP 1-4 har til opgave at fungere som langtrækkende indsatsfartøjer ombord på støtteskibene af ABSALON-klassen.
SAR 1 og SAR 2 er blevet isforstærkede og
skal fungere som indenskærs indsatsfartøjer
ombord på inspektionsfartøjerne af KNUD
RASMUSSEN-klassen. Fartøjernes skrog og
maskineri vil løbende blive vedligeholdt ved
de periodiske eftersyn.
Samlet vurderes fartøjerne tilfredsstillende
frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Minerydningsdronerne af MRD-klassen
Enhederne, seks stk., er søsat i perioden 1991-1996. Dronernes længde er ca. 18,5 m, bredden er ca. 4,8 m og dybgangen er ca. 1,30 m. Dronerne har et deplacement på ca. 32 tons.
Dronerne blev bygget som ubemandede droner ved minerydningsoperationer, men deres
søegenskaber begrænser anvendeligheden til meget kystnære operationer i danske farvande.
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MRD 1, 2, 5 og 6 blev afrigget som operativt forældede i 2003 og oplagt på land ved Depot
Jerup. MRD 1, 2, 5 og 6 afventer endelig udfasning og kassation. MRD 3 fortsatte som MCMdrone indtil 2006, hvor også den blev oplagt på land på Flådestation Frederikshavn. MRD 4
fungerer efter en mindre ombygning som stationsbåd på Flådestation Korsør.
Samlet vurderes MRD 1, 2, 5 og 6 efter 4 års oplægning som ikke tilfredsstillende. MRD 3 og
4 vurderes tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til 2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Minerydningsdronerne af MSF-klassen
Enhederne, fire stk., er søsat i 1999. Dronerne har en længde på ca. 26,5 m, bredden er ca.
7,0 m og dybgangen er ca. 2,2 m. Dronerne har et deplacement på ca. 125 tons.
Dronerne blev bygget som ubemandede fartøjer med bedre søegenskaber end MRDklassen.
MSF 1-4 fungerer som droner ved MCM-operationer for 2. Eskadre. Dronernes skrog og maskineri vil løbende blive vedligeholdt ved de periodiske eftersyn.
Samlet vurderes dronerne tilfredsstillende i perioden frem til 2020 og mindre tilfredsstillende
frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Andre fartøjer
Søværnet råder over en række mindre chalupper, motorbåde, gummibåde, travaljer, joller og
sejlbåde af varierende alder. Disse enheder har ingen sømilitære opgaver, og vil kun blive
genanskaffet ved erkendt behov.

Maritim helikopter
LYNX MK 90B
Forsvaret fik leveret otte maritime helikoptere af typen Westland LYNX Mk 80 til søværnet i
perioden 1980-81. Til erstatning for to havarerede helikoptere blev i 1987 anskaffet yderligere
to helikoptere, således søværnet forsat har otte helikoptere.
LYNX er specielt designet til skibsoperationer. Helikopterne er bl.a. udstyret med et dækfastholdelsessystem til anvendelse i forbindelse start og landing fra et skib. LYNX har sensorer,
herunder radar og infrarødt observationsudstyr, til maritim overvågning. LYNX helikopteren
kan i transportrollen medtage op til seks passagerer.
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I perioden 1999-2007 blev der gennemført et levetidsforlængelsesprogram, primært rettet
mod strukturel modifikation af helikopterens stel, for at muliggøre operationer ud over helikopternes designlevetid på 7000 flyvetimer. Efter levetidsforlængelsen betegnes alle helikoptere LYNX Mk 90B. Det seneste opdateringsprojekt indeholdt ikke opdatering af flyinstrumenter (avionics).
Helikopterne er tildelt Søværnets Helikoptertjeneste, der er placeret ved Helicopter Wing Karup.
Helikopternes primære opgave er at indgå på THETIS-klassen til støtte for opgaveløsningen
ved Grønland og Færøerne, herunder udføre maritim overvågning, suverænitetshævdelse,
redningstjeneste og transportopgaver m.m. Til denne opgave er der kontinuerligt udstationeret to helikoptere.
Helikopterne anvendes desuden til hjemlige
opgaver, herunder farvandsovervågning,
hjælp til politiet m.m. og, i mindre grad, til internationale operationer, hvor helikopterens
primære opgave er maritim overvågning,
mindre transportopgaver og styrkebeskyttelse.
Helikopterens sensorer, taktiske datasystem
samt navigations-, kommunikationssystemer
er alle af ældre dato, og er ikke løbende blevet opdateret. De operative systemer vurderes således på nuværende tidspunkt som utidssvarende, men de operative opgaver ved
Grønland og Færøerne vurderes dog fortsat at kunne udføres tilfredsstillende.
For at øge anvendelsesmulighederne i internationale operationer er der i 2006 anskaffet et
mindre antal 12,7 mm tunge maskingeværer med tilhørende affutager. Ud over armeret gulvbelægning i kabinen er helikopterne ikke udrustet med selvbeskyttelsesudstyr. Sammenholdt
med utidssvarende, operative systemer samt motorernes begrænsede ydeevne i klimatiske
områder med høje temperaturer, er helikopterne mindre egnet til deltagelse i internationale
operationer.
Udviklingspotentialet for motorerne og de operative systemer vurderes at være meget begrænset. Bevarelse eller forbedring af den operative kapacitet skal derfor ske ved installation
af nyt udstyr. Helikopterens alder og manglende tekniske udviklingspotentiale sætter dog begrænsninger for operative opdateringer.
Efter den gennemførte levetidsforlængelse er LYNX helikopterens stelstruktur, rotorhoveder,
hoved- og halerotorblade i en tilfredsstillende teknisk tilstand med en levetid på mere end 10
år.
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Mange delsystemer i helikopteren er originale, baseret på design fra 1970’erne og kan ikke
genanskaffes. Særligt motorområdet er kritisk. En del systemer er unikke for de danske
LYNX, fx det taktiske datasystem. Forældelsesproblematikken er allerede til stede for enkelte
systemer. Generelt har det vist sig sværere og sværere at vedligeholde og skaffe brugsklare
reservedele. Dette medfører bl.a., at det tager længere og længere tid at gennemføre eftersyn, og antallet af helikoptere til operativ rådighed har i en årrække været under 50 %. Det
vurderes, at de nuværende kritiske vedligeholdelsesmæssige problemer i den nuværende
konfiguration vil fortsætte og muligvis tiltage. Materielsystemet er derfor samlet set på et
mindre tilfredsstillende niveau. Vedligeholdelsesudgifterne forventes at stige i takt med at helikopterne bliver ældre. Ekstra udgifter til udskiftning af fx avionics og operative systemer må
forventes, hvis helikopterne skal holdes operative i en længere årrække.
LYNX helikopterne har som støtte til THETIS-klassens operationer vist sig velegnet til løsning
af opgaverne ved Grønland og Færøerne. De operative systemer vurderes dog på nuværende tidspunkt som utidssvarende, og helikopteren vurderes bl.a. derfor mindre egnet til deltagelse i internationale operationer.
Samlet vurderes LYNX mindre tilfredsstillende frem til 2017.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.

Øvrige materielkapaciteter
Materiel ved søværnets Operative Logistiske Støttecentre (OPLOG)
Søværnets Operative Logistiske Støttecentre (OPLOG) i henholdsvis Frederikshavn og Korsør forestår al operativ logistik i søværnet i form af vedligeholdelse og forsyning af de operative enheder på Vedligeholdelsesniveau 1 (basale logistikopgaver).
OPLOG skal kontinuerligt kunne yde støtte i såvel dansk som i internationalt regi fra to geografisk uafhængige missioner. OPLOG skal selvstændigt kunne oprette og operere to uafhængige Forward Support Units/National Support Elements. Dette skal OPLOG kunne alene
eller som en del af multinationale ”Forward Logistic Sites”.
OPLOG skal derfor være i besiddelse af, eller have umiddelbar adgang til, en lang række
større og komplekse materielsystemer samt tilhørende værksteds- og reparationsmateriel.
Især med baggrund i OPLOG assistance til enheder i internationale operationer, øvelser og
deployeringer, er der en høj grad af mobilitet indbygget i OPLOG virke og materiel.
Visse af OPLOG større materielsystemer er af værnsfælles tilsnit og detailbeskrives andetsteds i rapporten. Af særlige materielsystemer ved OPLOG skal imidlertid fremhæves køretøjer, containere m.m., der rutinemæssigt udskiftes med henblik på opretholdelse af den operative kapacitet.
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Samlet vurderes OPLOG materielkapacitet tilfredsstillende i perioden frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.

Våbensystemer
Luftforsvarsmissilsystemer
Søværnet råder i dag over to typer luftforsvarsmissiler: SEA SPARROW RIM 7P og det nyere, forbedrede EVOLVED SEA SPARROW MISSILE (ESSM) RIM 162. Missilerne er semiaktivt målsøgende. De er meget hurtige og har meget stor manøvrerevne. Rækkevidden er
12-15 km. Begge missiler er udviklet og produceret i samarbejde med en række NATOlande.
RIM 7P anvendes fra Mk 48 SAM launchere med plads til seks missiler, mens RIM 162 anvendes fra Mk 56 SAM launchere med plads til 12 missiler. Begge launchertyper er monteret
i FLEX-containere.
Samlet råder søværnet over 10 stk. Mk 48 SAM containere og 10 stk. Mk 56 SAM containere. Både Mk 48 og Mk 56 SAM containerne kan anvendes på FLYVEFISKEN-klassens
kamprolleenheder samt på NIELS JUEL-klassen. ABSALON-klassen og de kommende fregatter planlægges kun at benytte Mk 56 SAM launcherne.
På NIELS JUEL-klassen benyttes den ældre Mk 91 ildledelse, på FLYVEFISKEN-klassen FLEXFIRE ildledelse og på ABSALON-klassen CEROS ildledelse.
Beholdningen af de nye RIM 162 missiler er endnu meget begrænset og stadig under opbygning. De gamle
RIM 7P missiler vurderes operativt forældede og bortskydes i træningsøjemed i takt med, at beholdningen af
RIM 162 missilerne opbygges. Endelig udfasning af
RIM 7P missilerne samt Mk 48 SAM containere forventes omkring år 2015.
Mk 91 ildledelsen på NIELS JUEL-klassen er oprindeligt udviklet og produceret i 1970’erne, hvorfor den i dag
er teknisk og økonomisk forældet. Den planlægges udfaset i forbindelse med udfasning af NIELS JUELklassen (2012-2014).
På FLYVEFISKEN- og ABSALON-klassen benyttes
henholdsvis FLEXFIRE- og CEROS ildledelserne (begge omtalt i særskilt punkt). FLEXFIRE har en teknisk
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levetid til omkring 2015, mens CEROS forventes at have en teknisk levetid ud over 2030.
Der er etableret et internationalt samarbejde med Holland, Norge og Tyskland omkring vedligeholdelse af RIM 162 missilerne, og der er opbygget et fælles testcenter i Den Helder i Holland. RIM 162 forventes løbende opdateret og videreudviklet, og missilet forventes at have
en operativ restlevetid til ca. år 2030.
Luftforsvaret af søværnets større enheder suppleres med missilsystemet SEA STINGER
M/93 til brug på korte afstande. Missilet er identisk med hærens luftværnsmissilsystem M/93,
men anvendes i den maritime version i en særlig skibsaffutage med plads til to missiler. Hver
af søværnets større enheder er udrustet med fire til seks affutager. Missilernes tekniske levetid udløber i 2008, men kan ved tekniske undersøgelser hvert tredje år forlænges yderligere
ca. 10 år.
Kapaciteten vurderes mindre tilfredsstillende i perioden frem til 2018.
De kommende fregatter udrustes med APAR våbenkontrolradaren, der kan kontrollere søværnets eksisterende RIM 162 missiler. Herudover kan den, sammen med SMART-L radaren, udføre områdeluftforsvar med langtrækkende missiler.
Launchersystemet til fregatterne er den nyeste version af den amerikanske Mk 41 VLS multimissillauncher med 32 celler pr. skib. Launcheren er anskaffet i den længste udgave og har
potentiale til tilpasning til en række moderne missiltyper, herunder luftforsvarsmissiler, taktiske og strategiske missiler mod mål på land, missiler mod taktiske ballistiske missiler samt
anti-ubådsmissiler.
Samlet set vurderes ESSM RIM 162 luftforsvarsmissiler tilfredsstillende til efter år 2030.
SEA SPARROW RIM 7P luftforsvarsmissiler vurderes ikke tilfredsstillende.
SEA STINGER M/93 vurderes mindre tilfredsstillende frem til 2018.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Sømålsmissilsystemer
Søværnets sømålsmissilsystemer udgøres i dag af to versioner af HARPOON RGM 84 systemet, der oprindeligt blev introduceret i 1979. Det er løbende blevet opdateret, og vil efter
udfasning af NIELS JUEL-klassen udelukkende findes monteret i FLEX-containere.
Søværnet råder over to versioner af HARPOON missilet. Knap halvdelen af beholdningen
består af den oprindelige version, Block I, mens resten har gennemgået opgradering til Block
II. Missilerne anvendes med en af to typer ildledelse benævnt HSCLCS og AHWCS. Begge
ildledelser kan kontrollere begge typer af missiler, men kun AHWCS kan udnytte alle de nye
funktionaliteter i Block II missilerne.
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Missilerne har en rækkevidde på ca. 120 km. Én af de nye funktionaliteter i Block II missilerne er evnen til at kunne anvendes med meget stor præcision mod mål på land. Missilerne vil
således kunne anvendes til støtte for landoperationer i det kystnære område. Der er fortsat
mulighed for opgradering af den resterende beholdning af Block I missiler til Block II, hvorved
deres operative og tekniske levetid samtidig forlænges.
Søværnet har ni HSCLCS ildledelsesanlæg. De benyttes på de tre enheder af NIELS JUELklassen samt i de fire ældste SSM containere til FLYVEFISKEN-klassens kamprolle-enheder.
De sidste to anlæg stammer fra de nedlagte, landbaserede, missilbatterier. Et af disse anlæg
benyttes aktuelt til uddannelse ved Søværnets Våbenkursus.
Søværnet råder endvidere over seks AHWCS anlæg, alle i SSM containere, som kan benyttes i FLYVEFISKEN-klassens kamprolle-enheder, ABSALON-klassen og planlægges benyttet på de kommende fregatter.
Der er etableret et internationalt samarbejde omkring vedligeholdelse af missilerne sammen
med Grækenland, Holland, Portugal og Tyskland, og der er opbygget et fælles testcenter i
Den Helder i Holland.
Block I missilernes operative levetid er ved at være nået, og den tekniske og økonomiske levetid vurderes til 2015. Block II missilernes operative og tekniske levetid vurderes til 2025.
HSCLCS ildledelsesanlæggenes vurderes operativt, teknisk samt økonomisk tilfredsstillende
i perioden frem til 2020, mens den tilsvarende for AHWCS vurderes til 2030.
Samlet vurderes Block I missilerne mindre tilfredsstillende frem til 2015. Block II missilerne
vurderes tilfredsstillende frem til 2025. HSCLCS vurderes tilfredsstillende frem til 2020 og
mindre tilfredsstillende frem til 2023. AHWCS vurderes tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Artillerisystemer
Søværnet råder over fire forskellige artillerisystemer, der alle består af pjece og tilhørende
ildledelsesanlæg. Det drejer sig om:
x
x
x
x

76 mm Maskinkanon M/71 med RAKEL ildledelse
76 mm Maskinkanon M/85 med FLEXFIRE eller CEROS ildledelse
127 mm Maskinkanon M/02 med CEROS ildledelse
35 mm Maskinkanon M/04 med CEROS ildledelse.

76 mm Maskinkanon M/71 med RAKEL ildledelse
76 mm maskinkanon model 71 med RAKEL ildledelse blev indkøbt i 1970’erne til brug på
torpedomissilbådene af WILLEMOES-klassen og korvetterne af NIELS JUEL-klassen. Samlet blev der leveret 15 pjecer og 14 ildledelser.
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Systemet anvendes i dag på NIELS JUEL-klassen, mens ét system anvendes ved Søværnets Våbenkursus på Sjællands Odde til uddannelse. Systemet er et ”dual purpose” system,
dvs. lige velegnet til engagementer mod luftmål som mod sømål. Systemet har en rækkevidde på ca. 16 km. Til brug mod landmål er anskaffet en særlig langtrækkende semipanserbrydende ammunition.
Vedligeholdelse af nuværende systemer gennemføres løbende, og der forventes ingen væsentlige stigende omkostninger.
RAKEL ildledelsen er teknisk forældet, ligesom pjecen ikke længere er tidssvarende henset
til dens lavere skudkadence i forhold til 76 mm M/85 pjecen. Systemet kan dog holdes operativt, indtil NIELS JUEL-klassen endeligt udfases. Herefter udfases systemet.
Samlet vurderes 76 mm maskinkanon M/71 med RAKEL ildledelse mindre tilfredsstillende
frem til 2014.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
76 mm Maskinkanon M/85 med FLEXFIRE eller CEROS ildledelse
76 mm maskinkanon model 85 med FLEXFIRE ildledelse blev indkøbt i 1980’erne til brug på
FLYVEFISKEN-klassen og THETIS-klassen. Samlet er der indkøbt 19 pjecer og 18 ildledelser. Alle pjecer indgår som del af FLEX koncepten, og er indbygget i FLEX-containere. Pjecen er en videreudvikling af M/71, og har en meget høj skudkadence. Systemet anvendes til
samme formål som M/71 og anvender den samme ammunition.

FLEXFIRE ildledelsen består af to separate sigter (et radarsigte og et elektrooptisk sigte),
som hver især kan kontrollere pjecen. Systemet benyttes aktuelt på otte FLYVEFISKEN15. maj 2008
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klassen enheder i henholdsvis kamp- og MCM-rollen. Fire systemer benyttes på THETISklassen og ét system på Søværnet Våbenkursus. De resterende anlæg genanvendes på
ABSALON-klassen i en opdateret version benævnt CEROS.
Vedligeholdelse af systemerne gennemføres løbende, og der forventes ingen væsentlige
omkostningsstigninger. Dette skyldes til dels den iværksatte opdatering af FLEXFIRE ildledelsen til CEROS. Den tekniske og operative levetid forventes derved at blive forlænget fra
år 2015 til 2030. Der vil være mulighed for forlængelse af den operative levetid ved gennemførelse af opgradering til brug af en ny avanceret type styret ammunition, som er under udvikling.
Pjecerne operative levetid vurderes til 2020, mens den tekniske og økonomiske levetid vurderes til 2030.
Pjecen har dog potentiale til en teknisk opgradering, som vil kunne forøge levetiden til efter
2030.
Med de igangsatte tiltag med opgradering til CEROS versionen vurderes ildledelsesanlæggene operativt, teknisk og økonomisk tilfredsstillende til 2030, idet beholdningen af anlæg
dog ikke er tilstrækkelig.
Samlet vurderes 76 mm maskinkanon M/85 tilfredsstillende frem til 2020, og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
127 mm Maskinkanon M/02 med CEROS ildledelse
127 mm maskinkanon M/02 er indkøbt i et antal af to pjecer til støtteskibene af ABSALONklassen. De benytter sig af den oven for omtalte CEROS ildledelse. De nye fregatter bliver
konstruktionsmæssigt forberedt for installation af denne pjece, men der er ikke truffet beslutning om anskaffelse.
Pjecernes primære anvendelse er at kunne yde ildstøtte til enheder på land samt engagement af sømål og sekundært mod luftmål. Rækkevidde mod sø- og landmål med traditionel
ammunition er ca. 24 km. Ammunitionsbeholdningen til pjecerne er endnu ikke fuldt udbygget. Pjecen er endvidere forberedt til at kunne anvende en ny type langtrækkende, styret
ammunition til brug mod landmål. Denne ammunition forventes at få en rækkevidde på 70 –
90 km med meget stor præcision i målet. Den nye ammunition samt tilhørende ildledelse er
dog stadig under udvikling ved to mulige leverandører, hvorfor typevalg og indkøb endnu ikke
er gennemført.
Vedligeholdelsen af systemet planlægges gennemført løbende, og der forventes ikke væsentlige omkostningsstigninger.
Samlet vurderes 127 mm maskinkanon M/02 med CEROS ildledelse tilfredsstillende frem til
efter 2030.
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Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ej relevant.
35 mm Maskinkanon M/04 med CEROS ildledelse
35 mm maskinkanon model 04 er valgt til støtteskibene af ABSALON-klassen (to pjecer hver)
og de kommende fregatter (1 pjece hver). Der er indledningsvis indkøbt seks pjecer. Ammunitionsbeholdningen til pjecerne er endnu ikke fuldt udbygget.
Pjecerne styres af skibenes CEROS ildledelse. Systemets primære anvendelse er som Close
In Weapon System (CIWS) mod indkommende sømålsmissiler og andre typer luftmål, sekundært mod sømål, herunder specielt mindre hurtiggående fartøjer.
Pjecen er mudulopbygget og udstyret med særlige monteringsbeslag, der muliggør nem omskiftning. Den vil således kunne anvendes fra de forberedte CIWS installationer på
ABSALON-klassen og fregatterne samt fra eksisterende FLEX-containerpositioner i søværnets enheder13.
Vedligeholdelse af systemet planlægges gennemført løbende, og der forventes ingen væsentlige stigende omkostninger.
Samlet vurderes 35 mm maskinkanon M/04 med CEROS ildledelse tilfredsstillende frem til
efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Anti-ubådssystemer
MU90 letvægts anti-ubådstorpedosystem
MU90 torpedoen er en moderne let, elektrisk fremdreven, aktiv anti-ubådstorpedo. Torpedoen kan affyres fra skibe, undervandsbåde, helikoptere og fly.
Systemet anvendes i FLYVEFISKEN-klassens kamprolle-enheder, ABSALON-klassen og er
planlagt installeret i de kommende fregatter.
MU90 torpedosystemet besidder et væsentligt udviklingspotentiale. I en fremtidig version forventes torpedoen blandt andet at kunne modificeres til anvendelse som aktivt middel mod
”angribende” torpedoer.
Samlet vurderes MU90 tilfredsstillende frem til efter 2030.

13

Ved anvendelse fra FLEX-containerposition monteres pjecen på et ”containerlåg” med særlige beslag.
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Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Dybdebomber
Dybdebomber har i en lang årrække været søværnets primære våben mod neddykkede undervandsbåde. Søværnet råder over tre dybdebombetyper, der alle kastes i et frit fald via et
manuelt betjent kasteapparat placeret agter på THETIS-, NIELS JUEL- og FLYVEFISKENklassen.
Som egentligt nedkæmpelsesvåben mod moderne undervandsbåde må dybdebomberne betragtes som operativt forældede. De kan dog have en begrænset signaleffekt. Anvendt som
signalmiddel over for undervandsbåde eller til egentlig bekæmpelse af mindre undervandsfartøjer og dykkere er den tekniske og økonomiske restlevetid udløbet uden mulighed for levetidsforlængelse. En snarlig udfasning overvejes.
Samlet vurderes dybdebomberne ikke tilfredsstillende, og står for udfasning.
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Missilvildledningssystemer
Søværnets nuværende missilvildledningssystem, Soft Kill Weapon System (SKWS), er udviklet i 1980’erne. Systemet er baseret på standard NATO 130 mm ammunition til afskydning af
Chaff14 og Flares15. Afskydningen foregår fra fastmonterede rør.
Missilvildledningssystemer anvendes primært til beskyttelse af egen enhed. Effektiviteten er
afhængig af, at systemet bliver integreret med skibenes kommando/kontrol- og sensorsystemer.
Søværnet råder i dag over to typer passiv ammunition til missilvildledning: En kombineret
Chaff og Flares ladning (Chimera) og en ren Chaff ladning (Mk 214). Der forventes ingen
problemer med at holde et tilfredsstillende teknisk vedligeholdelsesstade, ligesom nødvendige reservedele vil kunne genanskaffes.
I takt med, at avanceret missilteknologi i stigende grad må forventes til rådighed for selv lavteknologiske modstandere, vurderes passive missilvildledningssystemer i løbet af de næste
10-15 år ikke længere at være tilstrækkelige.
14

Chaff (amerikansk slang for hakkelse) er en sky af fx små aluminiumsstrimler, der skydes ud fra et fly eller et
skib, for at skabe et falsk radarekko. Bruges som jamming af fjendtlige radarer og radarstyrede missiler.
15
En Flare er en lys/varme-bombe, der skydes ud fra en flyvemaskine eller et skib for at vildlede varmesøgende
missiler. Oftest skydes serier af Flares ud, når et missil opdages, eller når der flyves i så lav højde over fjendtligt
område, at der ikke er den fornødne reaktionstid. Flareudskydning kan også initieres af automatiske missildetektorer.
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Udviklingen på trusselsområdet medfører, at der vil være behov for løbende opdatering af
søværnets missilvildledningssystem og herunder opdatering af ammunitionen. Missilvildledningssystemet vil være operativt tilfredsstillende frem til ca. år 2020, mens den tekniske og
økonomiske levetid vurderes tilfredsstillende frem til 2030.
Samlet vurderes missilvildledningssystemet tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Søminer
Beholdningen af krigsminer består af forankrede miner, bundminer, kabelkontrollerede miner
samt anti-invasionsminer. Ved udgangen af 2008 forventes samtlige krigsminer at være teknisk adskilt og lagt på depot. Søminerne efterses ikke, og der indkøbes ikke batterier og reservedele. Uddannelserne i søminer og minelægning blev sat i bero i 2004. Sømineladningerne (sprængstofferne) vurderes generelt at have en teknisk restlevetid på 30-50 år og sandsynligvis længere for de nyeste af ladningerne.
Øvelsesminerne anvendes primært til at træne sejlende enheder og særligt uddannet dykkerpersonel til indsættelse i farvandsområder med en søminetrussel. Søværnet råder over et
bredt spektrum af øvelsesminer, der er repræsentative for de minetyper, der vil kunne findes i
et operationsområde. For langt størstedelen af disse øvelsesminers vedkommende vurderes
den tekniske levetid at udløbe inden for de nærmeste år samtidig med, at muligheden for levetidsforlængelse ikke vurderes økonomisk rentabel. Der forudses dog mulighed for at forlænge restlevetiden for de nyeste af øvelsesminerne.
Samlet vurderes de nyere typer øvelsesminer tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025. De ældre minetyper vurderes tilfredsstillende frem til ca. 2010 og mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Minerydningsudstyr
Herunder beskrives kort de større materielsystemer, der anvendes i forbindelse med maritim
mine- og ammunitionsrydning, og som ikke er nævnt under foregående punkter vedr. de sejlende eller de landbaserede enheder. Dykkermateriel til anvendelse i minerydningsopgaver
beskrives i særskilt punkt.
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Fjernstyrings- og kontrolsystemer til minerydningsdronerne
FLYVEFISKEN MCM-koncept baserer sig i dag på anvendelse af ubemandede og fjernstyrede overfladedroner. Disse overfladedroner slæber enten en ”side scan sonar” for kortlægning
af objekter på havbunden, eller også slæber de minestrygningsmagneter og støjgivere, der illuderer skibssignaturer med henblik på at få søminerne til at detonere.
Fjernstyrings- og kontrolsystemerne er under opgradering og den operative, tekniske samt
økonomiske levetid vurderes at ville være frem til ca. år 2020 med forventet mulighed for levetidsforlængelse.
Samlet vurderes systemerne tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende, men er under opbygning med forventet
termin ultimo 2009.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Minestrygningssystemer
Minestrygningssystemer supplerer minejagtssystemer, dvs. primært sonarsystemer, i farvandsområder med dårlige sonarforhold herunder bl.a. ved havbundstyper med mange minelignende objekter, fx stenbund. I forbindelse med rydning af nedgravede søminer kan afstandsstrygning være den eneste mulighed.
Søværnet råder for nuværende over to forskellige typer af afstandsstrygegrej: Et tungt magnetsystem (MAXI DYADS), der kan illudere større skibe, samt et lettere system (MINI
DYADS). Den akustiske undervandssignatur, dvs. propel- og maskinstøj m.v., illuderes med
mekaniske støjgivere med begrænset operativ og teknisk levetid.
Samlet vurderes DYADS-systemerne tilfredsstillende frem til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Maritime minerydningsladninger
Til neutralisering og eventuel bortsprængning af bundminer og øvrige ammunitionsgenstande
i havet anvendes særlige minerydningsladninger af typen DAMDIC (Danish Mine Disposal
Charge). Disse anvendes fra undervandsdronerne af typen DOUBLE EAGLE. DAMDIC anvendes primært mod bundminer. DAMDIC anvendes ikke mod forankrede miner, dvs. søminer, der står i vandsøjlen, eller mod drivende miner, dvs. søminer, der driver i vandsøjlen eller i overfladen. DAMDIC er udviklet i slutningen af 1980’erne og videreudvikles løbende.
Teknisk levetid vurderes at være mere end 10 år med mulighed for levetidsforlængelse.
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Søværnets mine- og MCM-dykkere anvender flere forskellige former for minerydningsladninger, der alle placeres på eller tæt ved den sømine eller ammunitionsgenstand, der skal neutraliseres.
Samlet vurderes minerydningsladningerne tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Materiel til måling af undervandssignaturer
Af hensyn til sikkerheden for personel og materiel under minerydningsoperationer og ved sejlads i områder med minefare er det afgørende at have et detaljeret kendskab til eget
skibs/materiels undervandssignatur, herunder især den magnetiske og akustiske undervandssignatur.
Til måling af magnetisk undervandssignatur for bl.a. NIELS JUEL-klassen samt patruljefartøjer af FLYVEFISKEN-klassen benyttes den stationære målebane ved Lynetten i København.
Målebanen ved Lynetten blev anlagt af tyskerne i 1942 og overtaget af søværnet i 1945.
Målebanen opnår teknisk forældelse inden for ca. fem år. Måling af minerydningsfartøjer og
større enheder gennemføres på udenlandske målebaner herunder især tyske og svenske
baner.
Måling af akustiske undervandssignaturer for minerydningsfartøjerne foretages primært ved
udenlandske målestationer. For nogle enheders vedkommende, såvel minerydningsfartøjer
som andre, har søværnet i et par år anvendt en prototype ”akustisk målebøje” som supplement til anvendelsen af udenlandske målestationer. Der vurderes at være udviklingspotentiale i denne akustiske målebøje.
Den nuværende målebane ved Lynetten planlægges afviklet i forbindelse med udfasningen
af korvetter af NIELS JUEL-klassen. Herefter vil måling alene blive foretaget ved udenlandske målebaner.
Samlet vurderes materiel til måling af undervandssignaturer mindre tilfredsstillende frem til
2012.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel. Ej relevant.

Dykkermateriel

En lang række tjenestesteder i søværnet udfører dykkervirksomhed. Dykning i søværnet må
alene udføres af personel, der efter gennemført dykkeruddannelse er kvalificeret til at udføre

15. maj 2008

125

125
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
forskellige funktioner under vand. Der er tre hovedgrupper af dykkere i søværnet: Skibsdykkere, mine- og MCM-dykkere samt frømænd ved Søværnets Frømandskorps.
Søværnets dykkere anvendes også i forbindelse med forsvarets generelle støtte til civile
myndigheder herunder især til støtte for politiet og Søfartsstyrelsen.
Skibsdykkermateriel
Alle søværnets dykkere (grund-)uddannes som skibsdykkere. Skibsdykkere udfører SCUBAdykning (Self Contained Underwater Breathing Apparatus), hvor dykkeren bærer egen luftbeholdning. Skibsdykkerudstyret er egnet til inspektionsopgaver og lettere eftersøgningsopgaver indtil 30 meters dybde. Skibsdykkerne gør primært tjeneste ved søværnets mellemstore og store sejlende enheder.
Skibsdykkermateriellet er under udskiftning i 2007/2008, hvorefter samtlige skibsdykkere
(m.fl.) vil have modtaget nyt SCUBAPRO materiel.
Samlet vurderes SCUBAPRO tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Minedykkermateriel samt dykkermateriel til Søværnets Frømandskorps
Mine- og MCM-dykkerne indgår i søværnets ammunitionsrydningskapacitet. De er uddannet
til dykning med atmosfærisk luft (SCUBAPRO) samt til dykning med blandingsgas til 50 meters dybde.
Dykkermateriellet, der anvendes i forbindelse med mine- og MCM-dykning, skal have særligt
lave magnetiske og akustiske signaturer. Mine- og MCM-dykkermateriellet udskiftes i 2008.
Det nye materiel vil kunne anvendes på dybder større end 50 meter. Teknisk levetid for det
nye materiel forventes at være til ca. 2025.
Dykkere fra Søværnets Frømandskorps er specialuddannede til at udføre taktiske opgaver
samt indgå i særlig dykkerhjælp til politiet. Udover skibsdykkeruddannelsen er frømænd uddannet til dykning med oxygen til syv meters dybde og dykning med blandingsgas til 50 meters dybde. Frømænd er desuden uddannet til dykning med slangedykkerudrustning til 50
meters dybde.
Samlet vurderes minedykkermateriel samt dykkermateriel til Søværnets Frømandskorps tilfredsstillende frem 2025 og mindre tilfredsstillende frem til 2028.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
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Materiel til dybdedykning
Søværnets dykkeopgaver på større dybder løses under anvendelse af særligt dykkerudstyr.
Materiellet til dybdedykning kræver særlig uddannelse og træning. Disse særlige dybdedykninger forestås derfor primært af personel og materiel fra Søværnets Dykkerkursus.
I forbindelse med udfasningen af det danske ubådsvåben
blev ubådsbjærgningsberedskabet nedlagt, og det særlige materiel til ubådsbjærgning blev udfaset/anvendt til
andre formål.
Den tekniske levetid for nuværende materiel til dybdedykning vurderes at udløbe omkring år 2009. Levetidsforlængelse for en periode af 5-8 år vurderes mulig.
Samlet vurderes dybdedykningsmateriel tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til 2018.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Trykkammeranlæg
For at tilgodese personellets sikkerhed ved dykkeroperationer råder søværnet over et antal
trykkamre. Disse trykkamre optimerer den umiddelbare sikkerhed i forbindelse med alle dykninger over 24 meter og minimere de eftervirkninger, som dykkerpersonellet kan pådrage sig.
Søværnets råder over ét stationært trykkammeranlæg ved Søværnets Dykkerkursus i København. Den tekniske levetid for dette kammer forventes at udløbe omkring år 2015. Levetidsforlængelse derudover anses ikke for mulig.
Søværnet råder desuden over ét fast monteret behandlingskammer i dykkerskibet LÆSØ.
Teknisk levetid for dette kammer forventes at udløbe omkring år 2020. Levetidsforlængelse
for en periode af 5-10 år vurderes mulig.
Søværnet råder over ét mobilt behandlingskammer baseret ved Søværnets Dykkerkursus.
Dette mobile behandlingskammer anvendes bl.a. i forbindelse med særlig dykkevirksomhed
ved Søværnets Frømandskorps og Søværnets Minørtjeneste. Den tekniske levetid for dette
kammer forventes at udløbe omkring år 2015. Levetidsforlængelse for en periode af ca. fem
år vurderes mulig.
Danmark stiller i 2009 et kommandoskib til Standing NATO Mine Counter Measure Group 1.
Til dette kommandoskib anskaffes i 2008 et trykkammeranlæg. Dette trykkammeranlæg forventes i år 2010 overført til generel anvendelse i søværnet. Teknisk levetid forventes at udløbe omkring år 2030.
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Samlet vurderes søværnets trykkammerkapacitet tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.

Farvandsovervågningssystemer
Kystradarer
Med baggrund i lov nr. 57 i 2005 om udbygget radardækning af Danmarks farvandsområder
er søværnets landbaserede radarovervågningssystem under udbygning. Når udbygningen er
færdiggjort i midten af 2008, vil 29 radarer dække de danske farvandsområder, undtagen det
sydfynske øhav og Lillebælt samt et enkelt område langs den jyske vestkyst.
Radardækning er opnået ved en kombination af flere forskellige typer af radarer, og senest er
der opnået mulighed for inddragelse af allerede installerede VTS radarsystemer i Storebælt.
Kystradarsystemet består primært af:
x 16 stk. SCANTER 2001, som er en standard overfladevarslingsradar,
x otte nyudviklede SCANTER 4000 radar, som er en kombineret overflade- og lavluftvarslingsradar.
x tre eksisterende TERMA VTS Radarer, samt
x to radarer af typen Northrop Grumman Sperry Marine Bridgemaster.
Sidstnævnte fem radarer har været i drift siden opstarten af VTS systemet og må forventes at
have en restlevetid på ca. 10 år.
De 29 kystradarstationer er placeret således: Oksbøl Skydeområde, Thyborøn, Hanstholm,
Slettestrand, Hirtshals, Skagen, Frederikshavn, Læsø, Hals, Bønnerup Strand, Anholt,
Boulstrup ved Hov, Sjællands Odde, Røsnæs, Enebjerg, Sprogø, Hou, Keldsnor, Rødbyhavn, Gedser, Møns Klint, Stevns, Peberholm, Helsingør, Hellebæk, Vejby Strand, Hammeren, Rytterknægten samt Nexø.
Samlet vurderes kystradarsystemerne tilfredsstilende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende
frem til 2023. VTS radarerne vurderes tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende
frem til 2018.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen for nyudviklede radarer er under opbygning med termin ultimo 2009.
Reservedelssituationen for eksisterende radarer er ikke tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
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Elektro-optiske sensorer
I forbindelse med, at Farvandsvæsnet nedlagde en række bemandede fyr og fyrskibe i starten af 1990’erne, besluttede søværnet at anskaffe en række elektrooptiske systemer, som
kan lokalt betjenes, men også fjernstyres fra marinedistrikterne. Kapaciteten består af 12
fastmonterede systemer.
De fastinstallerede elektrooptiske systemer har følgende placeringer: Skagen, Stenderup
Hage, Kegnæs, Fornæs, Stevns, Hestehoved, Røsnæs, Albuen, Hammeren, Dragør, Lynetten samt Rødby.
Det elektrooptiske system vedligeholdes løbende for at opretholde driftsikkerheden. På grund
af nedslidning som følge af særdeles intensiv drift må der forventes en stærkt stigende fejlrate efter år 2010.
Den kraftige udvikling inden for digitale kameraer betyder, at det nuværende system allerede
er operativt og teknisk forældet og ikke besidder udviklingspotentiale. Der er iværksat et projekt omkring forundersøgelse af et nyt elektrooptisk system til landbaseret overvågning af søterritoriet som erstatning for og udbygning af det eksisterende system.
Samlet vurderes det elektrooptiske system ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.

Kommando-, kontrol- og informationssystemer
Landbaseret CCIS
RDN CCIS
Søværnets stationære, landbaserede, kommando, kontrol- og informationssystem (RDN
CCIS) blev taget i operativ anvendelse i 1986. Fra 1995 til 2007 gennemgik systemet en større teknisk modernisering under størst mulig anvendelse af kommercielle standarder og hyldevarer (Commercial Of The Shelf - COTS).
I takt med, at søværnet har overtaget civilrelaterede opgaver er systemets kapacitet tilpasset
disse. Disse kapaciteter omfatter bl.a. søredning, miljøovervågning, forureningsbekæmpelse
samt EU- og andre reguleringssystemer for skibsfarten.
Systemet består af tre operationscentre med tilhørende computersystemer placeret ved Søværnets Operative Kommando i Århus samt ved marinedistrikterne i Frederikshavn og på
Bornholm. Herudover findes fjernkonsoller placeret ved bl.a. Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarets Materieltjeneste. Desuden har systemet direkte forbindelse til myndigheder og systemer i internationalt regi, blandt andet NATO og EU.
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Formålet med systemet er at opbygge og vedligeholde et maritimt situationsbillede, som
danner det nødvendige beslutningsgrundlag for løsning af søværnets militære og civile opgaver. Systemet skal sikre en smidig og hurtig udveksling af informationer og ordrer.
Systemets informationer indhentes fra en række af forskellige kilder, herunder:
x
x
x

Realtidstidskilder: Kystradarstationer, elektro-optiske kystudkigsstationer, AIS (Automated Identification System) samt rapporter fra mobile enheder.
Ikke-realtidskilder: Efterretninger, SafeSeaNet, og andre nationale og internationale fora for deling af maritim viden og information.
Farvandsovervågningsenheder.

Derudover udveksles oplysninger om det maritime miljø med lokale myndigheder, andre tjenester og civile kapaciteter, herunder Joint Rescue Coordination Centre, Maritime Assistance
Service, Vessel Traffic Service m.v.
Systemet er netop opdateret med COTS-produkter. Da disse produkter højest kan forventes
understøttet af fabrikanterne i en 3-6-årig periode, er en løbende teknisk opdatering nødvendig. Det vil tillige være nødvendigt løbende at tilpasse systemet til de stedse ændrede operative krav.
Samlet vurderes RDN CCIS tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Skibsbaserede kommando- og kontrolsystemer
Søværnets skibsbaserede kommando- og kontrolsystemer benyttes til den centrale koordinering og styring af enhedernes operative indsættelse. Systemerne kontrollerer således enhedernes sensorer og våben, opbygger det maritime situationsbillede og udveksler informationer med landbaserede kommandofaciliteter og andre mobile enheder.
Søværnet råder over to typer sejlende kommando- og kontrolsystemer. Disse er benævnt
henholdsvis C3 og C-FLEX.
Command, Control and Communication (C3)
C3 systemet blev taget i anvendelse midt i 1980’erne og er siden jævnligt opdateret med
tidssvarende software.
Søværnet har tre skibstyper, som er udrustet med C3:
x FLYVEFISKEN-klassen, har det mest komplekse C3 system af de tre skibsklasser,
hvor stort set alle våben, sensor samt kommando og kontrol funktioner er integreret.
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x
x

NIELS JUEL-klassen fik C3 midt i halvfemserne i forbindelse med levetidsforlængelse.
Her er kun link- og nogle af sensorsystemerne integrerede.
THETIS-klassen med færre systemer end FLYVEFISKEN-klassen. Her er de fleste
våben, sensor og kommando kontrol funktionerne integreret.

Grundet kompleksiteten i det ”lukkede” system har C3-enheder forskellig software og enkelte
hardware moduler, der er forskellige.
Den tekniske og operative stand vurderes tilfredsstillende for nuværende. De tekniske udviklingsperspektiver er dog meget begrænsede. Grundet teknologiske forhold vurderes mulighederne for større opdateringer ikke at være realistiske.
Den hurtige teknologiske udvikling og en mangel på kritiske reservedele, har dog medført, at
restlevetiden forventes at være til 2015. Forlængelse ud over dette tidspunkt vil kun vanskeligt kunne lade sig gøre, og kun ved anvendelse af komponenter fra udtagne systemer fra oplagte eller levetidsforlængede skibstyper.
Samlet vurderes C3-systemet tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til
2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
C-FLEX
Søværnets nyeste kommando- og kontrolsystem, C-FLEX, blev introduceret i 2004 og videreudviklet på testfartøjet LOMMEN. C-FLEX er et moderne og fleksibelt kommando- og kontrolsystem med stort potentiale. Det er modulært opbygget og kan skaleres alt efter behov.
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Det benytter moderne software, og kan relativt let løbende tilpasses de aktuelle operative
krav.
C-FLEX er søværnets fremtidige kommando- og kontrolsystem, og vil blive anvendt i søværnets nye enheder, ligesom det vil blive installeret i udvalgte eksisterende enheder i forbindelse med modernisering af disse:
x
x
x

ABSALON-klassen planlægges fuldt operativ med bl.a. C-FLEX i 2008.
KNUD RASMUSSEN-klassen får C-FLEX installeret i 2008.
De kommende fregatter udrustes med C-FLEX.

C-FLEX besidder et meget tilfredsstillende udviklingspotentiale, og vil kunne indgå i NBO
sammenhæng. Vedligeholdelsen af systemerne gennemføres løbende, da det er et projekt
under kontinuerlig drift. Dog kan der for visse dele af systemet på sigt forudses en teknologisk forældelse, som vil kræve traditionel opdatering henholdsvis levetidsforlængelse. Grundet den modulære opbygning af C-FLEX vil det være muligt løbende at tilpasse systemet de
operative krav.
Samlet vurderes C-FLEX tilfredsstillende frem til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Link-systemer
LINK-11, LINK-16 og LINK-22
LINK-11 er et maritimt link-system, der er udviklet af NATO i 1950’erne. Det anvendes næsten udelukkende til maritime operationer, hvor skibe og fly, som løser maritime opgaver,
kommunikerer sammen via HF/UHF-radiobaseret datanetværk. LINK-11 forventes operativt
anvendt til ca. år 2014.
LINK-11 er fast installeret i korvetterne OLFERT FISCHER og PETER TORDENSKIOLD.
Herudover råder søværnet over otte flytbare LINK-11 systemer. Disse er for nuværende placeret ombord i ABSALON-klassen, THETIS og fire enheder af FLYVEFISKEN-klassen i
kamp- eller MCM-rolle.
Den tekniske levetid forventes at være frem til omkring år 2017. I ABSALON-klassen planlægges LINK-11 i år 2010 afløst af et Multi LINK-11 og LINK-16 system, jf. nedenstående.
LINK-16 er et taktisk datalink-system, der er udviklet af det amerikanske forsvar i takt med
den stigende fokus på værnsfælles operationer. LINK-16 er et datatransmissionssystem, som
via en krypteret radioforbindelse overfører information mellem landstyrker, skibe, fly, helikoptere og hovedkvarterer. Formålet er at etablere et situationsbillede med positioner af koalitionsenheder og fjendtlige enheder. Med LINK-16 kan der i modsætning til LINK-11 transmitteres jamming-sikret.
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Af teknologiske og integrationsmæssige årsager planlægges anskaffelse af en Multi Link
Processor, der kan håndtere såvel LINK-11, LINK-16 som LINK-22. Dette kombinerede linksystem planlægges installeret i ABSALON-klassen og i de kommende fregatter. Den tekniske
og operative levetid forventes at være frem til mindst 2030, forudsat at der løbende sker opgradering af systemet.
Samlet vurderes LINK-11 tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende frem til
2015. LINK-16 vurderes tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig. LINK-16 kapaciteten er under opbygning.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende. LINK-16 kapaciteten er under opbygning.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
DANLINK
Det nationale danske sømilitære linksystem, DANLINK, er udviklet tilbage i 1970’erne.
DANLINK anvender som LINK-11 HF-radiokommunikation, men systemet følger ikke de internationale dataformater. Systemet anvendes primært til transmission mellem farvandsovervågningsenheder og farvandsovervågningssystemet i land, RDN CCIS.
Systemet findes også i søværnets LYNX helikoptere, men anvendes ikke i hæren og flyvevåbnet, og ingen andre lande har systemet. DANLINK er meget billigt og enkelt at betjene.
DANLINK er indbygget i søværnets C-FLEX system, og alle skibe med C-FLEX installeret vil
automatiske få DANLINK til rådighed. Systemet er ikke modstandsdygtigt over for jamming.
Taktisk Datalink (TDL)
Taktisk datalink (TDL) er et system, der anvender den eksisterende Automatic Identification
System (AIS) infrastruktur16 til automatisk udveksling af uklassificeret information mellem søværnets skibe og den landbaserede infrastruktur for farvandsovervågning. Da TDL anvender
eksisterende AIS infrastruktur, er det således et meget billigt system at anskaffe, og det er
meget enkelt at betjene. Systemet er i lighed med DANLINK ikke modstandsdygtigt over for
jamming. Der er mulighed for at indbygge TDL i søværnets C-FLEX system. P.t. er TDL installeret på tre skibe og forventes implementeret på hovedparten af søværnets skibe senest
ved udgangen af år 2009.
På grund af anvendelsen af COTS-produkter og den teknologiske udvikling vil TDL konstant
besidde et tilfredsstillende udviklingspotentiale. Den operative og tekniske levetid forventes
således at være til mindst år 2030.
Maritime Command, Control and Information System (MCCIS)

16

Den eksisterende AIS infrastruktur består af AIS på søværnets skibe og de AIS sender-/modtagestationer,
der er opstillet i land.
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Maritime Command, Control and Information System (MCCIS) er principielt ikke et datalinksystem. Alligevel medtages det som et linksystem, når der er tale om MCCIS på søværnets
skibe. Det skyldes, at MCCIS på søværnets skibe blandt andet bruges til at modtage og afsende positioner af koalitionsenheder og fjendtlige enheder med henblik på at opbygge det
maritime situationsbillede. MCCIS giver også adgang til NATO Secret Wide Area Network
(NSWAN). Som kommunikationsforbindelse til MCCIS anvendes satellitforbindelse.
MCCIS på søværnets skibe findes i dag alene som stand-alone system. For nuværende er
MCCIS installeret i ABSALON-klassen, THETIS-klassen, i to korvetter af NIELS JUELklassen og i fem enheder af FLYVEFISKEN-klassen. Endvidere planlægges MCCIS anskaffet til de kommende fregatter.
Det vurderes, at der er udviklingspotentiale til at kunne interface MCCIS med C-FLEX, således at udvalgte data kan overføres direkte mellem MCCIS og C-FLEX.
Den operative og tekniske levetid på MCCIS vurderes at være frem til omkring år 2020.
Samlet vurderes DANLINK tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende fra 2018.
TDL vurderes tilfredsstillende til frem til efter 2030.
MCCIS vurderes tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Kommunikationssystemer
Ship-Shore-Ship systemer
Søværnets kommunikationsorganisation består af et kommunikationscenter ved Søværnets
Operative Kommando i Århus, hvorfra kommunikationsmateriel ved Århus, Frederikshavn,
Anholt og Stevns samt på Bornholm og Færøerne kan fjernbetjenes. Herudover findes en
flåderadio på Grønland. Formålet med organisationen er at sikre kommunikation til og fra nationale og allierede myndigheder og kommandoer, til og fra skibe i og uden for nærområder
samt mellem disse skibe. Kommunikationen omfatter tråd-, radio- og satellitbaseret kommunikation. Mellem landbaserede myndigheder og kommandoer formidles kommunikationen via
Forsvarets Integrerede Informationsnetværk (FIIN) og via X-post.
Radiobaseret kommunikation
Som forbindelse til og fra skibe samt fly og mellem disse enheder anvendes forskellige former for radiobaseret kommunikation, der dækker frekvensområderne VLF, HF, VHF og UHF.
HF anvendes primært som forbindelse fra land til skibe og omvendt. De anvendte kommunikationsformer dækker både radio, telefoni samt datalink og foregår med eller uden kryptering.
Radioudstyret, herunder søværnets antennepark, er løbende vedligeholdt, og det er i forbindelse med udskiftning blevet opdateret og søgt fremtidssikret. Dette gælder dog ikke HFsenderne i land, som er mellem 20 og 30 år gamle. Bortset fra disse HF-sendere befinder
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materiellet sig generelt på et fuldt tilfredsstillende stade, og det vurderes at kunne fungere
med tilfredsstillende driftssikkerhed frem til mindst 2030.
Samlet vurderes systemerne tilfredsstillende frem til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
BRASS
Broadcast And Ship-Shore (BRASS) er et NATO-projekt, der har to formål. For det første at
udskifte de efterhånden nedslidte HF-sendere i land. For det andet, og som konsekvens af
den teknologiske udvikling, at sikre en modernisering af signalbehandlingsprocedurer.
I forbindelse med implementeringen af BRASS vil antallet af HF-Sendere blive reduceret fra
22 til 15. Som følge af denne reduktion er en nedlæggelse af 2-3 af eksisterende Sender Sites forventelig inden 2011. ABSALON-klassen er allerede udrustet med radiomateriel, der
kan håndtere BRASS, og de kommende fregatter planlægges ligeledes udrustet med dette
materiel. Projektet planlægges igangsat i 2008 og forventes fuldt implementeret i år 2016.
Halvdelen af projektudgifterne for så vidt angår landbaseret materiel forventes finansieret af
NATO infrastrukturmidler.
BRASS projektet inkluderer ikke radioudstyr på Færøerne og Grønland og hovedparten af
søværnets sejlende enheder. Dette udstyr skal anskaffes i et nyt projekt i perioden 20082013.
Den tekniske og operative levetid for BRASS forventes at være frem til mindst år 2030.
Samlet vurderes BRASS tilfredsstillende til efter år 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er p.t. ikke til rådighed. Kapaciteten er under opbygning.
Satellitkommunikation generelt
Implementering af satellitkommunikation i søværnet har overordnet set været drevet af to faktorer: Adgang til DeMars via FIIN og krav om satellitkapacitet til netværksbaserede operationer. Hertil kommer et øget behov for adgang til internettet med henblik på at tilgodese besætningernes velfærd. Behovet for satellitkommunikation har i de senere år været kraftigt stigende og forventes fremadrettet at stige eksponentielt.
VSAT
Very Small Aperture Terminal (VSAT) er et kommercielt satellitkommunikationssystem, hvor
der benyttes kommercielt udbudte satellitforbindelser. I søværnet anvendes Ku-båndet som
frekvensbånd. Til trods for den begrænsede antennestørrelse er VSAT kun egnet til søværnets større skibe. VSAT er ikke modstandsdygtig over for jamming.
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VSAT er for nuværende installeret i ABSALON-klassen, THETIS-klassen, NIELS JUELklassen, FLYVEFISKEN-klassen og GUNNAR THORSON-klassen. Endvidere er VSAT installeret ombord på inspektionskutteren TULUGAQ. Fremadrettet planlægges VSAT installeret på DANNEBROG, de to inspektionsfartøjer af KNUD RASMUSSEN-klassen og de kommende fregatter.
På grund af et forventet eksponentielt stigende behov for transmissionskapacitet og et begrænset udviklingspotentiale for VSAT-systemerne (uplink-kapacitet), så forventes den operative levetid at være frem til 2012.
Samlet vurderes VSAT tilfredsstillende frem til 2012 og mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
X-bånd system
Et X-båndssystem anvender det militære X-bånd. For at opnå en rimelig økonomi i udnyttelsen af X-båndet, skal en X-båndsantenne være rimelig stor. Afledt heraf er det kun muligt at
installere et X-båndssystem i søværnets største skibe. Der er for nuværende anskaffet tre Xbånds-systemer. To af systemer er installeret i ABSALON-klassen, mens det tredje system
planlægges installeret ombord på THETIS i 2008.
Fordelene ved at installere X-båndssystem i disse enheder er dels, at der opnås redundans
på satellitkommunikation, dels gennem X-båndssystemet at få et system, der er mere modstandsdygtigt over for jamming end VSAT-systemer.
X-båndssystemerne har et begrænset udviklingspotentiale grundet en forudset øvre grænse
på den satellitkapacitet, der er til rådighed. Den operative levetid forventes derfor maksimalt
at være frem til 2020.
Samlet vurderes X-båndssystemerne tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende
frem til 2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig. Kapaciteten er under opbygning.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende, men er under opbygning.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.

Særligt træningsmateriel

Træningsmateriel ved Søværnets Officersskole.
Søværnets Officersskoles (SOS) navigationstræner er fra 2005. Den består af en brosimulator, der er opbygget som et skibs bro. Simulatoren indeholder alt det manøvre- og navigationsudstyr, der skal bruges for at navigere et skib, og omverdenen bliver computergenereret
og vist i skibets vinduer. Simulatoren benyttes som støtte til den almindelige undervisning i
søvejsregler, navigation og skibsteknik for skibsførerklasserne til udannelse og træning af militære navigatører. Simulatoren bruges som et led i skibsføreruddannelsen, der omfattes af et
civilt krav om simulationskursus.
136

136

15. maj 2008
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Systemet kan udbygges til distribueret simulation med koordineret sejlads med andre elever
og/eller skoler.
Samlet vurderes navigationstræneren ved Søværnets Officersskole tilfredsstillende frem til
2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Træningsmateriel ved Søværnets Grundskole.
Søværnets Grundskole er under etablering i Frederikshavn, hvor en maritim træningsfacilitet
er under opførelse. Her vil man fremover kunne træne overlevelse til søs og træne anvendelsen af såvel kollektive som personlige redningsmidler.
Samlet vurderes den maritime træningsfacilitet ved Søværnets Grundskole tilfredsstillende
frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Træningsmateriel ved Søværnets Specialskole/Havarikursus
Søværnets Specialskole/Havarikursus (SHK) i Hvims har følgende særlige træningsmateriel:
x
x

x

x
x

Bevægeligt lækskrog, hvor lækstopning, lænsning samt afstivninger kan øves under
konditioner svarende til dem på åbent hav. Desuden anvendes bygningen til sanitetsøvelser. Bygningen er fra 1996.
Røgdykkerbane, hvor kommende røgdykkere lærer at anvende apparaturet under sikre og kontrollerede forhold. Desuden øves og trænes evakuering af personel i røgfyldte lokaliteter. Bygningen er fra 1996, men det er planlagt at opføre et erstatningsbyggeri i 2009.
Brandhus, der simulerer et skibs aptering og maskinrum, hvor røgdykkere og andet
havaripersonel træner brandslukning under realistiske, men kontrollerede forhold. I tilknytning hertil findes en helikopterdækssimulator, hvor der trænes ”helikopter i nød”procedurer samt brandslukning og evakuering fra skadet helikopter. Bygningen er fra
1996.
CBRN-kampstofhus, hvor den korrekte anvendelse af personlige beskyttelsesmidler
mod CBRN-kampstoffer trænes. Bygningen er fra 1996, men det er planlagt at opføre
et erstatningsbyggeri i 2009.
En containerby, hvor brandslukning i containeriserede, internationale lejre kan trænes,
er etableret og taget i brug.
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For alle træningsfaciliteterne gælder, at de vedligeholdes løbende. Da faciliteterne er centreret omkring de forskellige bygninger og ikke omkring speciel teknologi, er det bygningernes
tilstand, der er bestemmende for trænernes tilstand.
Samlet vurderes træningsmateriellet tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Træningsmateriel ved Søværnets Specialskole/Dykkerkursus
Dykkertanken er leveret i 2006/2007. Tanken benyttes til grundlæggende og særlig træning
af dykkere i et instruktørovervåget miljø.
Levetiden vurderes til efter år 2030.
En særlig træningstank til dybdedykning kan sættes under tryk for efterligning af miljøet på
store dybder. Denne tank forventes at være teknisk forældet omkring 2015.
Samlet vurderes dykkertanken ved Søværnets Specialskole/Dykkerkursus tilfredsstillende
frem til 2030. Den særlige træningstank vurderes tilfredsstillende frem til 2015 og mindre tilfredsstillende frem til 2018.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Træningsmateriel ved Søværnets Specialskole/Taktikkursus)
Taktisk træner på Flådestation Frederikshavn blev taget i anvendelse i 1972. Træneren er
løbende moderniseret og søgt opdateret med nye kapaciteter i takt med indførelsen af nye
sensorer og kommando- og kontrolsystemer på søværnets sejlende enheder.
Træneren benyttes til taktisk uddannelse og træning af alle personelkategorier i søværnet.
Undervisningen dækker alle sømilitære aspekter af sensorbetjening, billedopbygning, flykontrol, maritim taktik og procedurer samt navigatorisk uddannelse og træning.
Herudover benyttes træneren til civilt relaterede uddannelser omfattende søredning, havmiljøkontrol og fiskeriinspektion. Uddannelser i søredning, sejlads i simulatorer og radarassisteret navigation tilbydes desuden til andre værn, NATO Partnership-for-Peace nationer og kursister fra det civile samfund.
Systemet består af flere simuleringsbaserede trænere, hvor forskellige situationer, øvelser og
procedurer kan afprøves i et simuleret miljø såsom:
x Sørednings- og navigationstræneren.
x Taktisk træner med et antal modelrum, som kan simulere skibe og fly. Disse anvendes
til henholdsvis holdtræning eller individuel operatøruddannelse i de forskellige typer
enheder, som personellet skal uddannes til.
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x
x
x
x

LYNX Observer Procedure Trainer til taktisk træning af helikopterobservatører.
RDN CCIS-system til træning af varslingsoperatører i farvandsovervågning.
LINK-11 til træning af taktisk dataoverførsel med NATO enheder.
Radiosimulering til indøvelse af radiobetjening, tale- og taktikprocedurer.

Systemet bliver løbende opdateret med nye funktioner. Ultimo 2008 vil den taktiske træner
afspejle søværnets skibsbårne kommando- kontrolsystemer, såvel det gamle C3 som det nye
C-FLEX.
Træneren er et projekt under kontinuerlig udvikling, som i forbindelse med løbende opdateringer vil give en tilfredsstillende teknisk og operativ levetid for løsning af uddannelsesopgaver ved Taktikkursus.
Medio 2008 vil kommunikationskursus have implementeret nye kapaciteter ved Søværnets
Specialskole/Taktikkursus, og ultimo 2008 er store dele af systemet moderniseret under
størst mulig anvendelse af kommercielle standarder. Medio 2009 forventes resterende hovedcomputere at være moderniseret. Den ny kommunikationstræner vil blive anvendt til at
uddanne og træne personel i betjening af radioudstyr. Kommunikationstræneren består af
hardware med tilhørende software og et antal COTS-computere, hvorpå forskelligt radioudstyr kan simuleres. Kommunikationstræneren besidder et vist udviklingspotentiale, idet der er
mulighed for at opgradere såvel software som hardware.
Samlet vurderes træningsmateriellet ved Søværnets Specialskole/Taktikkursus tilfredsstillende frem til efter 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Træningsmateriel ved Søværnets Specialskole/Våbenkursus.
Våbenkursus på Sjællands Odde er tildelt et antal af søværnets våben- og kontrol systemer,
der anvendes til uddannelse i betjening. I tilknytning hertil er Våbenkursus tildelt en luftmålssimulator, der anvendes til at træne SEA STINGER missilskytter i at låse missilsystemets
sensorer på målet og korrekt skudafgivelse.
Luftmålssimulatoren besidder et begrænset udviklingspotentiale og har en forventet operativ,
teknisk og økonomisk levetid indtil ca. år 2020.
Samlet vurderes SEA STINGER luftsimulatoren tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
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GAVIA sonartræningsmål
Ved afviklingen af ubådsvåbnet erkendtes det, at søværnet herefter manglede en kapacitet til
at træne og opretholde sonaroperatørernes basale færdigheder.
Købskontrakt på et selvsejlende sonartræningsmål benævnt GAVIA blev indgået i februar
2007. Leveringen til søværnet fandt sted i december 2007. Kontrakten indeholder option for
yderligere systemer.
GAVIA er et lille, modulært opbygget AUV (Autonomous Underwater Vehicle), der er baseret
på COTS-teknologi. Den modulære opbygning muliggør, at GAVIA som platform kan konfigureres til at udføre en bred vifte af opgaver, idet missionsspecifikke moduler kan føjes til platformen. For søværnet er der specifikt udviklet et sonartransponder-modul, der muliggør, at
en sonaroperatør kan få præsenteret et ekko på sin brugerflade, der fysisk vil opføre sig som
en kystundervandsbåd.
Samlet vurderes GAVIA sonartræningsmål tilfredsstillende frem til 2020 og mindre tilfredsstillende frem til 2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ej relevant.
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T

7. Patruljefartøjer FLYVEFISKEN-kl
(Minerydningsrolle)

141

T

(Udfases. Afløses af Fregat-kl)

Ø

O, T, Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituation: Ej relevant.
Erstatningsmateriel. Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende ult. 2009.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituation: Ej relevant.
Erstatningsmateriel. Ej relevant

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

6. Patruljefartøjer FLYVEFISKEN-kl
(kamprolle)

5. Søtransport ARK-projektet

4. Støtteskibe ABSALON-kl

3. Korvetter NIELS JUEL-kl

2. Fregatter

1. FLEX-koncepten

Materielkapacitet

Levetidsskema, søværnet

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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142
Levetids- faktorer

142

T, Ø

15. Isbrydere DANBJØRN-kl

O, T

T, Ø

(Udfases. Afløses af KNUD RASMUSSEN-kl)

(Udfases. Afløses af DIANA-kl)

O

O

T, Ø

Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende ult. 2009.
Erstatningsmateriel: Ej relevant

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende ult. 2009.
Erstatningsmateriel. Ej relevant

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

14. Inspektionsfartøj TULUGAQ

13. Inspektionsfartøj AGDLEK-kl

12. Inspek.fartøj KNUD RASMUSSEN-kl

11. Inspektionsskibe THETIS-kl

10. Orlogsfartøjer BARSØ-kl

9. Patruljefartøjer HOLM-kl

8. Patruljefartøjer DIANA-kl

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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15. maj 2008

15. maj 2008
Levetids- faktorer

143

T, Ø

23. Transportskib SLEIPNER

22. Kongeskibet DANNEBROG

21. Øvrigt miljømateriel

20. Lægtvandsfartøj

O

T, Ø

O, T

18. Miljøenheder SEATRUCK-kl

19. Miljøfartøjer MILJØ-kl

O, T

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Under opbygning.
Erstatningsmateriel. Ej relevant

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

17. Miljøenheder SUPPLY-kl

16. Isbryder THORBJØRN

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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144
Levetids- faktorer

T, Ø

T, Ø

29. Stations- og lægefartøj KUGSAK

30. Stationsfartøjer SKA13 og SKA14

144

T, Ø

28. Stationsfartøjer LUNDEN og Y376

31. Opmålingsfartøjer SKA12 og SKA16

T, Ø

T

O

O

O

O, T, Ø

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

27. VTS vagtfartøjer

26. Bugserbåde BALDER og HERMOD

25. Stationsfartøjer ARVAK og ALSIN

24. Dykkerskib LÆSØ

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement
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15. maj 2008

39. Luftforsvarsmissilsystem, RIM 162

38. Logistikkapacitet OPLOG

37. Helikopter LYNX

36. Minerydningsdroner, MSF-kl

35. Minerydningsdroner, MRD-kl

34. Indsatsfartøjer LCP 1-4 og SAR 1-2

33. Skolefartøjer SVANEN og THYRA

32. Opmålingsbåde O-1 og O-2

Materielkapacitet

145

O, T

T, Ø

O, T, Ø

Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel. Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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145

146
Levetids- faktorer

47. Anti-ubådssystem, MU 90

46. Artillerisystem, 35 mm M/04

45. Artillerisystem, 127 mm M/02

44. Artillerisystem, 76 mm M/85

43. Artillerisystem, 76 mm M/71

(Udfases med NIELS JUEL-kl)

146

O

O

42. Missil HARPOON RGM 84

O

Ø

(Udfases. Afløses successivt af RIM 162)

T, Ø

O, T

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende .
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

41. Missilsystem SEA STINGER M/93

40. Luftforsvarsmissilsystem, RIM 7P

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

15. maj 2008

15. maj 2008
Levetids- faktorer

147

O

T, Ø

55. Skibsdykkermateriel

Ø

O, T, Ø

O, T

Ø

Ø

T, Ø

54. Signaturmålingsudstyr

53. Minerydningsladninger

52. Minestrygningssystemer

O, T

T

50. Søminer

51. Kontrolsystemer til MCM-droner

O,

O, T, Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituation: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

49. Missilvildledningssystem, SKWS

48. Dybdebomber

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

147

148
Levetids- faktorer

T, Ø

T, Ø

58. Trykkammeranlæg

59. Kystradarsystemer

T, Ø

62. Kommando/kontrol-system C3

63. Kommando/kontrol-system C-FLEX

T, Ø

61. Landbaserede CCIS systemer

148

T, O

57. Dybdedykningsudstyr

60. Landbas. elektrooptiske systemer

T, O

O

O

O

O

Ø

Ø

15. maj 2008

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

56. Minedykkermateriel

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement
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71. VSAT

70. BRASS

69. Kommunikation, radiobaseret

68. MCCIS

67. TDL

66. DANLINK

65. LINK 16

64. LINK 11

Materielkapacitet

149

O

O, T

O

T, Ø

T, Ø

Ø

T, Ø

O

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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149

150
Levetids- faktorer

T, Ø

79. Træningsmateriel, GAVIA

150

O, T

T, Ø

O, T, Ø

O

O

Ø

O

T, Ø

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituation: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

78. Træningsmateriel, SPS/VBK

77. Træningsmateriel, SPS/TAK

76. Træningsmateriel, SPS/SDK

75. Træningsmateriel, SPS/SHK

74. Træningsmateriel, SGS

73. Træningsmateriel, SOS

72. X-bånd

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement
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Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Flyvevåbnets materielkapaciteter

Dette afsnit gennemgår og beskriver flyvevåbnets materielkapaciteter fremskrevet til udgangen af 2009, hvorefter kapaciteternes potentiale vurderes i perioden 2010-2030.
Behandlingen af flyvevåbnets hovedmaterielkapaciteter omfatter selve platformen med fast
monteret udstyr. Herudover er udvalgte dele af flyvevåbnets støttematerielkapaciteter beskrevet. I tilknytning hertil er beskrevet en række materielsystemer og -genstande, der er
forudsætningsskabende for opbygningen af flyvevåbnets samlede kapaciteter.

Kampfly
F-16 MLU FIGHTING FALCON
Forsvarets F-16 anskaffelse omfattede 58 fly, der blev leveret over en treårig periode fra januar 1980. Anskaffelse af yderligere 12 F-16 fly, det såkaldte ”Follow-on Buy”, blev besluttet i
1985. Første fly af denne serie ankom i december 1989. Danmark har efterfølgende anskaffet yderligere henholdsvis tre og fire brugte F-16 fly fra det amerikanske flyvevåben. Den
samlede F-16 anskaffelse omfatter således i alt 77 fly.
I perioden 1983-2001 har flyvevåbnet mistet ni fly som følge af havarier, og ved strukturtilpasningen i forbindelse nuværende forsvarsforlig, hvor F-16 strukturen blev reduceret til 48
operative kampfly, blev seks fly udfaset. Som led i strukturtilpasningen blev der udarbejdet en
egentlig udfasningsplan for de nuværende 62 F-16, der gradvis reducerer antallet af kampfly
til 48 under hensyntagen til tabsrate, restlevetid og planlagte modifikationsprogrammer. Flyvevåbnets 48 operative kampfly er alle fordelt til Fighter Wing Skrydstrup.
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F-16 er et ”multi-rolle” kampfly. Det betyder, at det kan udføre en række forskellige opgaver
og missionstyper mod såvel luft- som overflademål, og de danske F-16 fly kan gennemføre
hovedparten af de kategorier af luftoperationer, der er muligt at gennemføre med kampfly.
F-16 flåden er sammensat af henholdsvis 38 block 15 fly og 24 block 10 fly. Af disse er 13 fly
tosædede. Den væsentligste forskel mellem block 10 og block 15 konfigurationerne er, at
block 10 flyene ikke kan bære laserdesigneringsudstyr til understøttelse af indsats med laserstyrede præcisionsvåben, og endvidere har begrænsninger med hensyn til vingernes kapacitet at bære avancerede våbentyper som AMRAAM og AIM-9X.
Forskellen mellem de to versioner øges i takt med den teknologiske og operative udvikling,
hvor nye våbentyper og større vægt på offensive missioner medfører ændret krav til den operative uddannelse af piloter. I praksis betyder det, at hovedparten af den offensive og dele af
den defensive træning samt deltagelse i internationale operationer alene gennemføres med
block 15 fly. Block 10 flyene anvendes primært til den indledende omskoling af piloter, træning af de grundlæggende operative færdigheder og til afvisningsberedskabet. Forskellen
mellem de to versioner medfører øget anvendelse og derved nedslidning af block 15 flyene.
Block 10 flyene kan ombygges til en block 15 lignende konfiguration, hvis der opstår levetidsproblemer for block 15 flyene.
De danske F-16 fly er moderniseret til Mid Life Update standard (M1) sidst i halvfemserne, og
opdateres fortsat efter programmer som benævnes M2 til M6, så de teknologisk kan løse relevante kampflyopgaver, som fx netværksbaserede operationer, præcisions bombning og effektiv selvbeskyttelse. Opdateringerne gennemføres i samarbejde med europæiske F-16
brugere og det amerikanske flyvevåben. I øjeblikket er 24 fly moderniseret til M4-standard,
og øvrige fly er opdateret til M2 konfigurationen. M5 opdateringen indledes i 2008, og M6 opdateringen blev godkendt ved aktstykke i januar 2008 og forventes påbegyndt i 2012.
Opdateringsprogram M4 omfatter:
x Indførelse af hjelmmonteret sigtesystem,
x kapacitet til netværksbaserede operationer (LINK-16)17,
x night vision goggles18 kapabilitet,
x sidewinder AIM-9X kapabilitet, og
x Joint Direct Attack Munition (JDAM19) kapabilitet.
x Styrket anvendelse af GPS-styrede våben, så det blev muligt at anvende våben, der
både styres med GPS og laser, hvilket sikrer stor præcision i våbenafleveringen.
I forbindelse med gennemførelsen af dette kombinerede opdateringsprogram gennemføres
af logistiske årsager også et betydeligt strukturforbedringsprogram til imødegåelse af flere
erkendte problemområder på flyet. Den operative og teknologiske udvikling betyder, at F-16
flyet belastes langt mere end det er designet til. De operative opgaver og det daglige træningsmønster kræver langt tungere konfigurationer og operationer med andre flyveprofiler
17
18
19

LINK-16 i flyvevåbnet beskrives under kommunikationssystemer.
Intelligent lysforstærkningsbrille til brug under natflyvning.
GPS styring til bomber
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end oprindelig tænkt for flyet. Begge dele belaster flyets struktur, og vil resultere i revnedannelser i krop og vinger, der over tid vil medføre en øget vedligeholdelsesopgave og i enkelte
tilfælde et flyvesikkerhedsmæssigt problem. Det nuværende program vedrører selve flykroppen. Der er planlagt et vingeprogram i perioden 2010-2013 til at afhjælpe levetidsproblemerne i vingerne. Yderligere kan der blive behov for, at enkelte block 15 fly gennemgår et mindre
strukturprogram sidst i perioden. Det samlede strukturprogram skal sikre, at det enkelte block
15 fly kan holde til en samlet flyvetidsbelastning på ca. 6500 flyvetimer.
Billedet herunder viser revnedannelse ud for flyets cockpit, hvor udbedring kræver udskiftning
af strukturdelen.

M5 og M6 programmet er planlagt gennemført på de 38 block 15 fly, og omfatter følgende:
M5:
x
x
x
x
x
x
M6:
x
x
x
x

Tilpasning til udviklingen i GPS satellitnavigation,
udbygning af præcisionsvåbenkapacitet, herunder mulighed for anvendelse af langtrækkende luft-til-jord våben herunder det amerikanske Joint Air-to-Surface Standoff
Missile (JASSM),
udbygning af kapaciteten for netværksbaserede operationer,
udbygning af flyets selvbeskyttelseskapacitet,
forberedelse til den fremtidige udvikling på identifikationsområdet, samt
overgang til mere effektiv computerbaseret missionsplanlægning i form af Joint Mission Planning System.
Indførelse af IFF Mode 5 identifikationsevne,
udbygning af LINK-16 funktioner,
forberedelse til anvendelse af nye præcisionsstyrede våbentyper, samt
forbedring af allerede indførte funktionaliteter.
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Flyvevåbnet råder over alsidige våbensystemer til F-16, der bidrager til den operative fleksibilitet i både luftforsvarsrollen og mod jordmål. I luftforsvarsmissilerne anvendes radar- og infrarøde sensorer som styring, mens de præcisionsstyrede våben mod jordmål benytter enten
GPS, infrarød eller laserstyring.
Flyets systemer kombineret med de til rådighed værende våben sikrer en fleksibel evne til levering af en netop tilstrækkelig våbeneffekt med minimal risiko for følgeskader på civile og
øvrige omgivelser.
I luftforsvarsrollen anvendes flyet til suverænitetshævdelse og afvisningsoperationer af dansk
luftrum samt lejlighedsvis i andre NATO-lande. Danske F-16 fly har således deltaget i hævdelsen af suveræniteten i luftrummet over de baltiske lande. F-16 har desuden været anvendt
i internationale operationer i denne rolle i bl.a. Kosovo. Flyet anvendes også til at beskytte
store formationer af fly i offensive operationer.
Mod mål på landjorden anvendes flyet som en del af offensive formationer af fly. Flyet anvendes også til støtte af landtropper med præcisionsstyrede våben. Danske F-16 varetog
denne opgave i Afghanistan i samarbejde med indsatte specialstyrker. F-16 kampflyets teknologiske formåen tillader, at piloten kan modtage og behandle direktiver og missionsordrer
under flyvning. Det betyder, at F-16 kan omdirigeres med kort varsel for at støtte et pludseligt
opstået behov for støtte af landstyrker.
For at kunne operere i operationer under højt trusselsniveau er flyene modificeret med en
selvbeskyttelsespakke til beskyttelse mod fjendtlige våben.
Med den igangværende modifikationsrække indføres nye funktionaliteter, som sikrer, at flyene fortsat kan anvendes i internationale operationer. Den operative anvendelsesmulighed
vurderes som tilfredsstillende i perioden frem til ca. 2020. Efter 2020 vil evnen til at kunne
indgå i internationale missioner fra dag ét i en offensiv, fredsskabende luftkampagne forholdsvis hurtigt aftage. Der vil på dette tidspunkt være flere nye typer kampfly, der er mere
effektive til løsning af denne type opgaver. F-16 vil derfor i stigende grad blive en mindre foretrukken platform i koalitionsoperationer. F-16 vil derfor blive ”ikke tilfredsstillende” i løbet af
få år.
Med de igangsatte og planlagte modifikationer og strukturelle vedligeholdelsesprogrammer
forventes F-16 flyenes tekniske levetid at kunne strækkes til ca. 2020. Det må det forventes,
at udgiftsniveauet til drift og vedligeholdelse vil være stigende gennem perioden frem til ca.
2020. Efter 2020 vil der være systemer og komponenter, der ikke længere kan holdes i drift.
Det drejer sig bl.a. om flyets motor, hvor der allerede i dag er indkøbt kritiske reservedele til
den planlagte restlevetid. Delene er udgået af produktion, og kan ikke genanskaffes. En opdatering af motoren er en betydelig investering, og gennemføres den sent i levetiden vil nytteværdien være yderst begrænset. Yderligere skal der investeres i Flight Control System,
generator, hydraulikkomponenter samt støtteudstyr. Flyvevåbnets vedligeholdelsesprogrammer og investeringer er baseret på en endelig udfasning omkring 2020. Det betyder, at flyets
struktur og systemer på dette tidspunkt vil være nedslidte. Det vil derfor kræve uforholdsmæssige store investeringer at øge den tekniske levetid for F-16 mærkbart.
154
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Samlet vurderes de M5 og M6 opdaterede F-16 fly at være tilfredsstillende frem til ca. 2020,
om end kapaciteten gradvist reduceres i takt med F-16 flyenes udfasning frem mod dette
tidspunkt. Fra 2020 bliver F-16 gradvis ikke tilfredsstillende i løbet af få år.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er til rådighed.
Flybårne våben- og rekognosceringssystemer
I det følgende beskrives de våbensystemer til F-16 flyet, som flyvevåbnet i øjeblikket råder
over. De senere års anskaffelser af våben til F-16 er af logistiske årsager gået i retning af
færre forskellige våbensystemer, der til gengæld er mere alsidige. Derved kan en bredere vifte af mål bekæmpes med de samme våben, samtidigt med at logistik og træning/uddannelse
kan effektiviseres.
Missilsystem, AIM120B AMRAAM
AIM-120B, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), er et radarstyret mellemdistancemissil til luftforsvar, som blev udviklet i USA i 1980'erne. Flyvevåbnet har i perioden
1996-1998 anskaffet et antal missiler, affyringsramper, tilhørende testudstyr, jordudstyr m.v.
AIM-120B anvendes på F-16 til luftforsvar, og kan engagere mål ud over visuel afstand 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
desuden anvendes til affyring af Sidewinder-missiler, der omtales særskilt.
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter er relativt lave, men antages at have en stigende tendens
henset til missilernes alder.
Cirka halvdelen af raketmotorerne har vist sig at være sikkerhedsmæssigt uforsvarlige ved
en alder på 11 år. Disse udskiftes forventeligt i perioden 2010-11.
Missilerne er opdateret med ny software i 2005 og 2008, og har herved opnået en øget operativ levetid. Der er dog ikke yderligere udviklingspotentiale.
Fabrikanten har stoppet produktionen af typen AIM-120B i 2003. Der må derfor forudses problemer med anskaffelse af reservedele efter 2013. Ophugning kan derfor komme på tale for
at skaffe reservedele til fortsat drift af tilbageværende missiler.
Missilerne vurderes at kunne opfylde de operative krav til luftforsvar, herunder selvforsvar.
Missilerne er med de foretagne softwareopdateringer operativt tidssvarende og derfor velegnede, også i forbindelse med internationale operationer.
Samlet vurderes AIM-120B tilfredsstillende til 2018, herefter operativt og teknisk mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fra år 2020.
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Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Missilsystem, AIM-9 SIDEWINDER
AIM-9 SIDEWINDER er et varmesøgende kortrækkende luftforsvarsmissil. Missilet er udviklet i USA i 1950'erne og videreudviklet i adskillige versioner. Flyvevåbnet råder over typerne
AIM-9L/I og AIM-9X. Sidstnævnte er modtaget i 2006. AIM-9X har en Imaging Infra Redsøger, og kan således kende forskel på forskellige måltyper og fjendtlige modforholdsaktioner, dvs. brug af Flares. AIM-9X kan tillige affyres mod mål ude på flyets sider under anvendelse af pilotens hjelmmonterede sigtesystem.

AIM-9L/I missilet vurderes begrænset operativt anvendeligt, idet missilet er relativt let at vildlede med forholdsvise simple modforholdsaktioner. Missilet anvendes derfor primært til vedligeholdende, kvalificerende træningsskydninger. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter har været
konstante, og vurderes faldende frem til 2016, hvor eventuelle ikke affyrede missiler påtænkes udfaset.
AIM-9X missilet er netop anskaffet. Missilet er omfattet af 10 års garanti, hvorfor drifts- og
vedligeholdelsesudgifter forventes at være lave indtil 2015, hvorefter de må forventes at stige
lidt. Missilet er softwarebaseret, og besidder derfor et betydeligt udviklingspotentiale. Missilet
vurderes såvel teknisk som operativt tilfredsstillende til 2027.
Samlet vurderes AIM-9L/I missilerne allerede for nuværende at være operativt og teknisk
mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fra år 2016, hvor det planlægges udfaset.
Samlet vurderes AIM-9X tilfredsstillende til 2030.
AIM-9L/I
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
AIM-9X
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Missilsystem, AGM-65 MAVERICK
MAVERICK missilsystemet er et luft-til-overflade missil udviklet i USA sidst i 1960'erne. Den
udgave flyvevåbnet råder over er en termisk, billeddannende variant af missilet, der kan en156
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gagere mål både til lands og til søs. Flyvevåbnet har i perioden 1992-93 anskaffet et antal
missiler, affyringsramper, tilhørende test- og jordudstyr m.v.
Missilet præsenterer et termisk billede af sit synsfelt, og piloten kan herefter "låse" missilet på
målet.
Drifts- og vedligeholdelsesudgifter har været meget lave. Der er ingen erkendte problemer.
Missilet er dog af ældre dato og kræver betydelig træning for piloter, ligesom tilstrækkelig
målidentifikation ikke kan foretages på tilfredsstillende afstand. Rækkevidden er således utilstrækkelig over for moderne, overfladebaserede luftforsvarssystemer, hvorved egne fly i våbenafleveringsfasen vil være udsat for en uacceptabel høj risiko.
Missilet besidder intet udviklingspotentiale, og flyvevåbnet har foreslået udfasning.
Samlet vurderes AGM-65 for nuværende operativt og teknisk for ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Bombemateriel
Flybomber er modul-opbyggede. De består af et bombelegeme, en styresektion og et
brandrør, der kan kombineres på forskellige måder. Det giver mulighed for at sammensætte
en flybombe, der passer til et givent mål eller et givent scenarie.
Flyvevåbnet råder over bombelegemer i to størrelser til anvendelse mod bløde overflademål:
MK82 på 500 pund og MK84 på 2000 pund. Bomberne er udviklet i USA i 1950'erne. Flyvevåbnet er ved at få modificeret et antal MK82 bombelegemer med reduceret sprængevne, så
risikoen for utilsigtede skadevirkninger yderligere reduceres. Endvidere råder flyvevåbnet
over et 2000 punds bombelegeme med forøget gennemtrængningsevne mod hårde mål.
Bomberne kan påmonteres en simpel hale, og vil ved kast uden styring flyve i en ballistisk
bane mod målet.
Ved at anvende præcisionsstyringsudstyr påmonteret bombelegemerne kan bomberne kastes fra større højde og større afstand med større præcision. Det giver mulighed for at reducere de utilsigtede skadevirkninger på omgivelserne.
Flyvevåbnet råder over tre typer præcisionsstyringsudstyr:
x Laser-styring til 500 punds og 2000 punds bombelegemer, benævnt Paveway GBU-12
og GBU-24.
GBU-12 og GBU-24 er alene laserstyrede bomber hvor. GBU-12 er en 500 punds
bombe med et simpelt laserstyringssystem, der kun kan styre direkte mod lasermarkeringen. GBU-24 er en 2000 punds bombe med betydelig længere rækkevide og en
mere avanceret styreenhed, idet der kan vælges imellem en række forudbestemte indflyvningsvinkler til lasermarkeringen. Dette kan være en fordel i marginalt vejr eller ved
særlige måltyper. GBU-12 og GBU-24 er ikke alt-vejrs-våben og kan derfor ikke anvendes i regn, tåge eller lign.
x

GPS-styring, benævnt JDAM (Joint Direct Attack Munition) til 2000 punds legemer.
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GPS er et satellitbaseret navigationssystem, og bomben styrer mod en angivet koordinat. JDAM kan anvendes under alle vejr og lys forhold.
x

Dual-mode styring, dvs. kombineret laser og GPS styring, benævnt Enhanced Paveway 2 eller GBU-49, til 500 punds legemer.
GBU-49 er en 500 punds bombe med en styringsenhed, der indeholder både GPS- og
laserstyrings teknologi. Dette giver mulighed for en meget stor fleksibilitet, da våbnet
har en stor rækkevidde. Våbnet kan kastes på mange forskellige måder, afhængigt af
situationen. Eksempelvis kan bomben kastes på en GPS position og fortsætte på GPS
hele vejen til målet (anvendes typisk i dårligt vejr). Våbnet kan også kastes på en GPS
position, og efter at bomben har fløjet et stykke tid, kan laser anvendes til at flytte
bomben til et andet mål, eller styrker på jorden kan overtage guidningen med våbnet.
Fordelen ved dette er, at bomben altid vil kunne anvendes uanset hvilke lys- eller vejrforhold, der er i mål området, og uanset at det er vanskeligt at udpege målet fra jorden.

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne for bombemateriellet er lave.
Bombelegemer vurderes teknisk og operativt tilfredsstillende i perioden frem til 2030.
Det anskaffede GPS-styrede udstyr og dual-mode udstyr vurderes teknisk og operativt tilfredsstillende til 2020. Dette udstyr er anskaffet i begrænsede mængder. Der foretages løbende genanskaffelse i mindre portioner af hensyn til den teknologiske udvikling.
Samlet vurderes bombemateriel generelt tilfredsstillende til 2020, herefter operativt og teknisk mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fra år 2024.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
F-16 kanon og ammunition
F-16 kanonen er en seks-løbet 20 mm kanon, der fungerer efter Gatling-princippet, og skyder
6.000 skud i minuttet.
Flyvevåbnet råder over kanonammunition af typen ”multi purpose” og ”multi purpose low
drag” samt diverse typer til træning. ”Low drag” typen har øget rækkevidde og træfsikkerhed.
Den almindelige type ”multi purpose” er anskaffet i stor mængde sidst i 1970'erne, og er levetidsundersøgt i 2004-05. Levetiden vurderes at være mindre tilfredsstilende til 2009, hvorefter
ammunitionen grundet alder bør udfases.
”Low drag” typen er anskaffet i mindre mængder i perioden 2006-2008 og vil løbende blive
anskaffet med henblik på at bibeholde en operativ og teknisk tilfredsstilende ammunition. De
sidste genanskaffelser vil blive afpasset i forhold til F-16 udfasning.
Samlet vurderes kanonammunition tilfredsstillende til 2020, herefter operativt og teknisk mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fra år 2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
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Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
LANTIRN måludpegningsudstyr
Flyvevåbnet anskaffede i 2001-2003 14 stk. LANTIRN Laser Targeting Pods, der anvendes
til måludpegning for laser styrede bomber fx Paveway systemet. Der er løbende blevet foretaget opdateringer i flyets software, der har forbedret LANTIRNs anvendelsesmuligheder.
Flyvevåbnet mistede en LANTIRN under Operation Enduring Freedom (Afghanistan).
Forsvaret er for tiden i gang med en opdatering af LANTIRN, hvor dens anvendelsesmuligheder forbedres betydeligt, og en del problemer med udgåede reservedele løses. LANTIRN
ER (Extended Range), som den nu benævnes, vil kunne udtage koordinater, der kan anvendes til præcis måludpegning, således at flyet selv kan udpege mål for GPS-styrede bomber.
LANTIRN ER udstyres tillige med en laser-pointer, der er synlig i Night Vision Goggles, hvilket hjælper piloten til at verificere, at bombens sensorer er låst på målet. Det sker i samarbejde med en Forward Air Controller på jorden, og reducerer derved risikoen for utilsigtede
skadevirkninger yderligere. LANTIRN ER bliver i indeværende forligsperiode også opdateret
med Video Down Link. Herved kan selve billedet fra LANTIRN ER sendes elektronisk ned til
Forward Air Controller og andre som en forbedret opklarings- og måludpegningsfunktion.
I forbindelse med opdateringen anskaffes en erstatning for den tabte LANTIRN, samt to ekstra, så flyvevåbnet råder over i alt 16 LANTIRN ER.
LANTIRN fløj første gang før 1990, og en del af den oprindelige teknologi anvendes stadig.
Det gør, at LANTIRN ER vil blive mere vanskelig at holde på et operativt tilfredsstillende niveau i resten af F-16 levetid, medmindre der foretages levetidsforlængende ændringer. Der
vil fortsat kunne foretages software-opdateringer i både flyet og LANTIRN ER, som vil være
med til at holde den operativt tilfredsstillende i F-16 forventede levetid frem til 2020.
Samlet vurderes LANTIRN ER at være tilfredsstillende til ca. år 2014. Herefter vil det af operative årsager blive nødvendigt at foretage en hardwaremæssig levetidsforlængelse. Der er
dog endnu ingen konkrete planer herom.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Rekognosceringsudstyr
Flyvevåbnet anskaffede i 1999-2006 Tactical Reconnaissance System (TRS), der skal afløse
vådfilm rekognosceringssystemet Red Baron, som bliver udfaset i løbet af 2008. TRS anvendes af F-16 rekognosceringsberedskabet.
TRS består af seks stk. Modular Reconnaissance Pods (MRP), Ground Service Equipment
og Ground Exploitation System. MRP anvendes i to konfigurationer: Intelligence Mission Sy-

15. maj 2008

159

159
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
stem (IMS), der fortrinsvis anvendes i lav flyvehøjde og Medium Altitude Reconnaissance
System (MARS). Flyvevåbnet råder over to stk. IMS og fire stk. MARS.
Systemet kan anvendes både fuldautomatisk, hvor alle mål er planlagt hjemmefra, og manuelt, hvor piloten betjener kameraerne fx via knapper på styrepind og gashåndtag eller via det
hjelmmonterede sigtesystem. Erfaringer viser, at piloterne skal have et vist fotografisk kendskab for at kunne udnytte systemet optimalt, selv om det anvendes automatisk. TRS anvender kun dagslyskameraer.
TRS bliver gjort NATO kompatibelt, og kan derefter læse andre nationers data i forskellige
formater.
MRP holdes løbende opdateret med ny software.
Samlet vurderes Tactical Reconnaissance System at være tilfredsstillende til 2020 (forventeligt resten af F-16 levetid). Herefter vurderes systemet mindre tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
F-16 Simulator
Til træning af piloter råder Flyvevåbnet over to F-16 M1 simulatorer. Simulatorerne blev anskaffet i 1990 i en version svarende til datidens F-16 modifikationsstatus, M1. Hver simulator
består af et cockpit og tre foranstående væg-skærme. Dette giver et vist niveau af realisme i
simuleringen.
Da F-16 flåden nu er opgraderet til M2 samt M3/M4 er anvendeligheden af simulatorkapaciteten begrænset. Simulatorerne anvendes derfor stort set kun til træning af nødprocedurer og
omskoling af nye piloter, og kun i begrænset omfang til simulering af taktiske missioner.
Ved aktstykke 105 iværksættes der i 2008 en M5 opdatering af de to F-16 M1 simulatorer
samt anskaffelse af to PC-baserede M5 proceduretrænere. Proceduretrænerne skal desuden
anvendes i forbindelse med deployering. Dette skal understøtte FTK træningskoncept, der i
højere grad end tidligere gør brug af simulatorer i forbindelse med taktisk træning, for derved
at reducere behovet for F-16 flyvetimer.
M5 simulatoropdatering og proceduretrænere forventes i drift i 2010.
F-16 simulatorkapaciteten skal i sagen natur eksistere i F-16’s levetid og følge opdateringsprogrammerne for F-16. IT udstyret i simulatorerne kan forudses at være operativt og teknisk
forældet i 2025. Opgradering af IT hardwaren anses dog for en forholdsvis simpel operation.
I forbindelse med M6 opdateringsprogrammet for F-16, kan der forudses behov for opdatering af simulatorerne. Der foreligger endnu ikke planer for dette, men det vil udelukkende være softwareopdateringer.
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Samlet vurderes F-16 Simulator at være tilfredsstillende til 2025 og derfra mindre tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.

Transport- og inspektionsfly samt træningsfly
Taktisk transportfly C-130J-30 HERCULES
Forsvarets anskaffede i 2004 tre HERCULES transportfly af typen C-130J-30. Et fjerde fly er
blevet anskaffet i 2007 og forventes efter en række modificeringer at blive operativt i sidste
halvår 2008. Fra ultimo 2008 råder flyvevåbnet således over fire identiske C-130J-30, der er
en videreudvikling af de tidligere HERCULES modeller med bl.a. længere krop og nye og
mere effektive motorer og propeller, som samtidig er brændstofbesparende.
C-130J har en maksimal rækkevidde på ca. 6800 km og har en nyttelast på ca. 20 tons. Ved
en nyttelast på knap 20 tons er rækkevidden ca. 4400 km. Flyet kan medbringe 128 soldater,
97 bårer eller to stk. 20 fods containere. Sidstnævnte kunne fx være to specialcontainere udrustet til luftevakuering af syge og sårede.

Flyvevåbnets C-130J fly er alle tildelt Eskadrille 721 ved Air Transport Wing Aalborg.
Flyene udfører opgaver for alle tre værn. C-130J flyenes primære og dimensionerende rolle
er taktisk gods- og passagertransport over korte til mellemlange afstande. C-130J anvendes
herudover også til evakuering, samt transport af døde, syge og sårede i forbindelse med udsendelse af dansk personel i internationale opgaver. Endvidere udføres nedkastning af nød15. maj 2008
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og redningsudstyr, hjælpeflyvninger for humanitære organisationer, lufttransportopgaver i FN
og OSCE regi, der omfatter humanitær bistand og katastrofehjælp (fx under Tsunamikatastrofen i december 2004).
Flyene er modificeret med en selvbeskyttelsespakke mod fjendtlige våben. Flyene er bl.a.
udstyret med missilvarsels- og selvbeskyttelsessystemer, armerede sæder samt eksplosionshæmmende skum i brændstoftankene. Flyene har allerede været udstationeret i Irak og
Afghanistan, og der gennemføres fortsat hyppige støttemissioner til disse områder.
De sekundære roller er almindelig transport, Aeromedical Evacuation, drop af personel og
gods, besætningstræning m.v.
Flyets strukturelle levetid forventes at være mindst 30 år. Afhængigt af operativt brugsmønster kan der være behov for omfattende opdateringer efter ca. 20-25 år.
Da Danmark deltager i et samarbejde med andre C-130J brugernationer20 om et fælles opdateringsforløb, vurderes det, at C-130J platformen kan holdes operativ tidssvarende i hele flyets levetid til udover år 2030.
Flyets operationsradius og anvendelsesgrad vil kunne forøges væsentligt med lufttankning,
”air-to-air refueling”. Der foreligger dog ikke p.t. konkrete planer for udvikling af en sådan kapacitet til C-130J-30.
Den tekniske levetid for platformen vurderes til at vare udover år 2030.
Den økonomiske levetid forventes at holde til udover år 2030. I 2024 bør der iværksættes en
evaluering af strukturens tilstand holdt op imod en økonomisk vurdering.
Samlet vurderes C-130J at være tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Transport- og inspektionsfly CL-604 CHALLENGER
Forsvarets tre CL-604 fly er fremstillet i perioden 1998-2000. Flyet er brændstoføkonomisk,
og har en rækkevidde på ca. 5000 km, der kan modsvares af lang tids overflyvning af et mindre operationsområde. Nyttelasten udgør 2,5 tons eller op til 18 passagerer. Når flyene er
udstyret med ”gravel-kit” kan det lande på grus- og isbaner, hvilket bl.a. anvendes i Grønland.

20

Det såkaldte C-130J Joint User Group (JUG) består udover Danmark af USA, Storbritannien, Australien og
Italien. Canada og Norge forventes at optage medlemskab i løbet af 2008. Via JUG samarbejdet bliver flytypen
internationalt opdateret med 2-3 års mellemrum.
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Flyvevåbnets tre CL-604 fly er alle tildelt Eskadrille 721 ved Air Transport Wing Aalborg.
CL-604 er et multifunktionelt fly, og kan derfor løse opgaver for alle tre værn. I transportrollen
er den primære opgave transport af mindre mængder gods og passagerer over kortere eller
længere distancer fx flyvninger for regenten, regeringen og forsvaret.
I inspektionsrollen, bl.a. miljøovervågning, kan flyene konfigureres med forskellige former for
sensorer og betjeningskonsoller. Flyet bruges desuden til redningsoperationer i de danske
farvande, primært på Nordatlanten, hvor flyet også bruges til suverænitetshævdelse. Flyet
anvendes desuden til medicinske evakueringsmissioner og udfører drop af mindre kasser og
nødudstyr over land og vand.
Et af CL-604 flyene er forberedt for montering af selvbeskyttelsesudstyr.
CL-604 -flyene forventes at kunne dække de nuværende operative opgaver og leve op til generelle lovkrav frem til 2023. Herefter ses den tekniske levetid at blive begrænsende.
CL-604 flyet har en strukturel levetid svarende til 50 års tjeneste i forsvaret. Motorerne er ikke pålagt en levetidsbegrænsende driftstid. Der er programsat kassation af væsentlige komponenter ved intervaller svarende til 30-40 års drift.
Efter ca. 15 års drift bør gennemføres en opdatering af flyets el-, navigations-, og kommunikationssystemer.
CL-604 flyenes havmiljøsensorer består af en speciel radar (SLAR), optiske scannere og
kamerasystemer.
Fiskeriinspektion-sensorerne består af en avanceret overvågningsradar af typen Ocean Eye
og elektrooptiske sensorer placeret under flyet samt computerudstyr i kabinen.
Det vurderes, at flyet har en operativ, tekniske og økonomisk levetid frem til 2023.
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Samlet vurderes CL-604 at være tilfredsstillende frem til 2023, hvorefter den af operative,
tekniske og økonomiske årsager vurderes mindre tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
SAAB T-17 SUPPORTER
I 1975 blev 32 T-17 fly leveret til flyvevåbnet. T-17 er et enmotoret, propeldrevet fly, som i
cockpittet har 2 sæder ved siden af hinanden med dobbelt styregrejer.
Flyvevåbnet har i dag 28 T-17 fly. Disse er fast fordelt til flyvevåbnets operative enheder,
med henholdsvis 21 ved Helikopter Wing Karup, hvor under Flyveskolen er placeret, fem ved
Air Transport Wing Aalborg og to ved Fighter Wing Skrydstrup.
T-17 flyet anvendes primært som uddannelsesplatform til den første pilotudvælgelse og uddannelse, sekundært som vedligeholdelses- og træningsfly for forsvarets piloter. Derudover bruges T-17 flyet også til visse overvågningsopgaver, flyvninger der har til formål at kalibrere navigations- og landingsudstyr på jorden, forbindelsesflyvninger og andre transportopgaver. Flyene udfører opgaver for alle værn samt andre myndigheder, som Rigspolitiet og
Skat. T-17 er ikke godkendt til flyvning i overisningsforhold.
Flyene gennemgik i 2000-2001 en større
opdatering og modifikation af specielt flyets kommunikations- og navigations systemer. Erfaringsmæssigt skal disse systemer opdateres omkring hvert 15. år,
næste gang forventeligt i 2015. På dette
tidspunkt skal et fremtidssikret cockpit- og
instrumenteringslayout vurderes i relation
til den primære anvendelse som uddannelsesplatform.
T-17 strukturelle levetid blev i 1973 sat til
5000-8000 flyvetimer. Dette er nu forhøjet
til 12.500 flyvetimer. Det betyder, at med et
uændret flyvemønster på ca. 200 flyvetimer årligt, så kan flyet fortsat være i tjeneste i flyvevåbnet i gennemsnit 25 år endnu. Der vil i 2008 blive udført inspektioner på udvalgte stel for
at konstatere strukturens tilstand og kvalificere vurderingen af den tekniske levetid.
Flyets operative levetid vurderes til 2015, hvor en revurdering af flyets operative levetid skal
foretages som grundlag for en evt. godkendelse af opdatering af cockpit.
Flyet har en teknisk levetid udover 2030 i henhold til fabrikantens levetidsberegninger.
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Flyet har en økonomisk levetid indtil 2015. I forbindelse med eventuel cockpit-opdatering i
2015, skal der foretages en revurdering af flyets økonomiske levetid.
Den operative, tekniske og økonomiske levetid vil dog afhænge af en vurdering af cockpit
opdateringer og strukturinspektioner på udvalgte stel i 2008-2009. Derfor vurderes T-17 for
nuværende for operativt, teknisk og økonomisk for uafklaret efter 2015. Den manglende afklaring skal ses i lyset af denne planlagte, men endnu ikke gennemførte, analyse af T-17.
Samlet vurderes T-17 at være tilfredsstillende frem til 2015, hvorefter det operativt, teknisk og
økonomisk er uafklaret.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.

Helikoptere
Rednings- og transporthelikopter S-61 SEA KING
I 1965 anskaffede forsvaret otte S-61 helikoptere. De otte helikoptere skulle indgå i det nationale eftersøgnings- og rednings (SAR)-beredskab samt løse transportopgaver for Forsvaret.
Til erstatning for en havareret helikopter blev der i 1971 anskaffet en ekstra helikopter.
S-61 har en maksimal rækkevidde på 1200 km. S-61 kan konfigureres som redningshelikopter, til patienttransport, til VIP transport eller til transport af materiel eller personel. Materiel
kan transporteres internt eller som hængende last. S-61 er løbende blevet opdateret med
udstyr, herunder radar og varmesøgende observationsudstyr (FLIR), der forbedrer eftersøgningskapaciteten. Desuden er der installeret GPS navigationssystem. S-61 er ikke udstyret
med selvbeskyttelsesudstyr.
I forbindelse med træningen til S-61 anvendes en simulator i Kiel i Tyskland.
Flyvevåbnets S-61 er alle tildelt Eskadrille 722 ved Helicopter Wing Karup.
S-61 primær opgave er deltagelsen i det nationale redningsberedskab, der kontinuerligt opretholdes på tre destinationer og en fjerde destination på Bornholm efter behov. Som en del
af redningsberedskabet gennemføres patienttransporter mellem sygehusene, samt fra
isolerede områder til sygehusene. Sekundært løses nationale opgaver for Politiets Aktionsstyrke, samt transport af materiel eller personel, herunder VIP. Desuden kan S-61 indsættes
som katastrofehjælp, nationalt eller internationalt, med mulighed for at støtte med
redningshjælp eller transporthjælp.
S-61 er teknologisk udviklet for 50 år siden. Den opfylder for nuværende de operative krav til
løsning af dens primære opgave med eftersøgning og redning. Helikopteren har opereret i 43
år med nedslidning af de enkelte systemer til følge. Antallet af aldersbetingede korrosions-
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skader er derfor stigende, hvilket medfører et væsentligt forøget forbrug af ressourcer til vedligeholdelse.
Det er muligt at få udført periodiske eftersyn
både på stel og motorer ved ekstern reparatør.
Renovering og eftersyn af større dynamiske
komponenter og motorer er muligt om end
med længere leveringstid.
Det er vanskeligt eller umuligt at skaffe reservedele til mange af de originale undersystemer, og leveringstiden på reservedele er
generelt stigende. Enkelte systemer, blandt
andet Automatic Flight Control System, er
unikke og findes kun i danske S-61 helikoptere. Den nødvendige vedligeholdelse af systemet kan blive en begrænsende faktor for
fortsat drift.
Driftsbudgettet for S-61 viser en stigende
tendens. Risikoen for ekstra udgifter er til
stede på grund af den teknologiske forældelse og nedslidning af S-61. Drift frem til
2010 må forventes at være omkostnings- og
ressourcekrævende udover det hidtidige årlige forbrug af de tidligere nævnte årsager.
S-61 ses operativt egnet til løsning af nationale opgaver. Dog begrænser manglende selvbeskyttelse evnen til indsættelse i internationale konflikter, bortset fra katastrofehjælp.
S-61 er under udfasning. EH101 er planlagt at overtage S-61 opgaver.
Samlet vurderes, at S-61 forventeligt vil være operativt tilfredsstillende, men teknisk og økonomisk mindre tilfredsstillende frem til 2010, hvorefter den vil være teknisk og økonomisk ikke tilfredsstillende og forventes erstattet af EH101.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Rednings- og transporthelikopter EH101 MERLIN
Forsvaret fik i 2006-07 leveret 14 EH101 MERLIN helikoptere. De otte helikoptere skal erstatte S-61 i det nationale eftersøgnings- og rednings (SAR)-beredskab, mens de resterende
seks skal anvendes til taktisk troppetransport. Alle 14 helikoptere er identiske, bortset fra
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missionsspecifikt udstyr, der kan flyttes mellem helikopterne. EH101 er desuden udstyret
med en omfattende kommunikationspakke.
Medio 2007 blev de seks helikoptere tiltænkt transportrollen overdraget til England, der havde et akut behov for ekstra helikoptere. De seks helikoptere erstattes i 2009 af seks nybyggede helikoptere.
EH101 har en maksimal vægt på 15.600 kg og en maksimal rækkevidde på 1400 km. Den
kan konfigureres som redningshelikopter, og herunder udstyres med lægefaglige patientbehandlingssystemer, eller som taktisk troppetransporthelikopter med plads til op til 24 soldater,
til evakuering af sårede med op til ni bårer eller til materieltransport af op til 3000 kg. som
hængende last eller tre Europa-paller internt.
Som taktisk troppetransporthelikopter er EH101 fra 2012 planlagt med en veludbygget selvbeskyttelsespakke mod missiltrusler, mulighed for at installere bevæbning med lette maskingeværer til selvforsvar, samt pansring af besætningens sæder. Desuden kan EH101 udstyres
i en VIP konfiguration.
Flyvevåbnets EH101 helikoptere er alle tildelt Eskadrille 722 ved Helicopter Wing Karup.

EH101 har to primære opgaver:
x Redningsopgaven i det nationale redningsberedskab, der kontinuerligt opretholdes på
tre destinationer og en fjerde destination på Bornholm efter behov. EH101 overtager
successivt opgaven fra S-61 helikopteren senest medio 2010. Som en del af redningsberedskabet gennemføres patienttransporter mellem sygehusene, samt fra isolerede områder til sygehuse.
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Transportopgaven som støtte for hæren ved internationale missioner.

Sekundært løses nationale opgaver for Politiets Aktionsstyrke, samt transport af materiel eller
personel, herunder VIP. Desuden kan EH101 indsættes til katastrofehjælp, nationalt eller internationalt, med mulighed for at støtte med redningshjælp eller transporthjælp.
Med henblik på at kunne understøtte operationer i det landmilitære miljø med bl.a. specialstyrker er der anskaffet et lufttankningssæt til EH101 samt tre sæt foldbare rotorer, som muliggør garagering på fx søværnets skibe.
Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at forsvaret sandsynligvis ikke kan påregne at
have mere end 50 % af de kommende 14 EH101 til rådighed i dagligdagen. Dette vil ikke være tilstrækkeligt til at løse hele det påtænkte opgavekompleks for EH101. EH101 samlede
opgavekompleks overvejes derfor for nærværende. Erfaringer fra indfasning af andre komplicerede materielsystemer sandsynliggør, at rådighedsprocenten vil stige, når helikopteren
modnes og personellet får mere erfaring gennem operativ brug.
EH101 helikopteren har en strukturel designlevetid på 20.000 flyvetimer, mens motorerne og
el-, navigations-, og kommunikationssystemer ikke er pålagt en levetidsbegrænsende driftstid. Den hastige udvikling for elektronisk teknologi kræver erfaringsmæssigt, at disse systemer løbende opdateres og tilpasses. På nuværende grundlag må der forventes at være behov for væsentlige teknologiske opdateringer og modifikationer med 7-10 års mellemrum.
Yderligere forventes det, at der løbende iværksættes evaluering af det operative behov.
EH101 platformen vurderes at have en teknisk levetid på mere end 30 år.
Samlet vurderes EH101 for nuværende operativt, teknisk og økonomisk mindre tilfredsstillende grundet indfasningsproblemer. Forudsat afhjælpning af kapacitetens ydeevne vil den
fra 2012 ses som operativt, teknisk og økonomisk tilfredsstillende til efter år 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Observationshelikopter AS-550 FENNEC
Forsvaret anskaffede i 1990-91 12 AS550 FENNEC helikoptere som panserværnshelikoptere. I forbindelse med indeværende forsvarsforlig blev den operative kapacitet begrænset til
otte FENNEC. Derudover blev panserværnskapaciteten afviklet, hvorefter FENNEC udelukkende anvendes som observationshelikopter.
FENNEC har en maksimal rækkevidde på 650 km, og en maksimal lasteevne på 750 kg eller
fire passagerer.
Overgangen fra opgaven som panserværnshelikopter til observationshelikopter har medført
en række modifikationer. De væsentligste er installation af selvbeskyttelsesudstyr mod varmesøgende missiler samt installation af optisk- og varmesøgende observationssystem. Der-
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udover er der anskaffet GPS navigationsudstyr, besætningens sæder er pansrede og under
gulvet kan monteres en fragmentationsmåtte.
Flyvevåbnets FENNEC helikoptere er alle tildelt Eskadrille 724 ved Helicopter Wing Karup.

Den primære opgave for FENNEC er som observationsplatform til støtte for hæren eller
Rigspolitiet. Som observationsplatform for hæren har FENNEC løst internationale opgaver i
Makedonien i 2002, og i Irak i 2005 og 2007. Nationalt støtter FENNEC rigspolitiet med to helikoptere på beredskab, primært til eftersøgningsopgaver og trafikkontrol.
Sekundært løses lette transportopgaver af materiel eller personel, herunder VIP flyvninger.
Desuden anvendes FENNEC som taktisk føringsplatform for hæren, ligesom FENNEC støtter Rigspolitiets Aktionsstyrke.
Det årlige flyvetimebehov for 8 FENNEC er ca. 3380 timer. FENNEC har de seneste år fløjet
mellem 2400 og 3000 timer om året. Heraf bruges FENNEC til politiopgaver i ca. 700 flyvetimer om året med opgaver som overvågning, eftersøgning, færdselskontrol og anti-terror opgaver. Differensen skyldes begrænset vedligeholdelseskapacitet. FENNEC har ikke haft væsentlige, tekniske problemer, og har med små ændringer vist sig hurtigt at kunne tilpasses
nye og vejrmæssigt ekstreme miljøer. Muligheder for opgraderinger vil være til stede, så
længe FENNEC ønskes anvendt.
Den operative levetid er afhængig af de opgaver, den tildeles. Den har ingen strukturel designlevetid, og motorerne er ikke pålagt en levetidsbegrænsende driftstid. En iværksat anvendelse af eksterne vedligeholdelseskapaciteter vil tilvejebringe den nødvendige FENNEC
flyvetimeproduktion på 3380 flyvetimer årligt (for 8 FENNEC) til efter 2030. Produktionskapaciteten vurderes at kunne øges til 5380 flyvetimer årligt, hvis antallet af flystel forøges til 12.

15. maj 2008

169

169
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
Samlet vurderes FENNEC for operativt, teknisk og økonomisk tilfredsstillende til efter år
2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.

Selvbeskyttelse på fly

For så sikkert som muligt at kunne gennemføre operationer under højt trusselsniveau har hovedparten af flyvevåbnets fly installeret selvbeskyttelsesudstyr mod fjendtlige våben.
I det følgende beskrives hvilke fly, der er udstyret med selvbeskyttelsespakker, og hvad pakkerne består af. Ved anskaffelse af selvbeskyttelsesudstyr er det tilstræbt at skabe ensartethed på tværs af flytyperne, hvor muligt.
Ændringer i trusselsmiljøet vil over de næste 10 år stille krav om opdateringer eller nyt materiel. Dette forhold gør, at systemerne i nuværende form ikke forventes operativt tilfredsstillende ud over 2020.
Vurderingen ”mindre tilfredsstillende” anvendes ikke i den samlede vurdering, da krav til
overlevelse vurderes at være enten tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende.
F-16 MLU FIGHTING FALCON er udstyret med:
x Jammerudstyr, der forstyrrer målsøgeradaren på fjendtlige, missil-, fly- og landbaserede radarer. Systemet er under opdatering og forventes at have en teknisk levetid frem
til 2025 med løbende opdateringer.
x Radar Warning Receiver (radarvarslingssystem), der advarer om, at fjendtlige radarsystemer er ”låst” på flyet. Også dette system undergår en opdatering og forventes at
have en operativ og teknisk levetid til 2020.
x Manuel/automatisk styret udskydning af Chaff/Flare til vildledning af fjendtlige radarog varmesøgende missiler. Systemet forventes at have en teknisk levetid til 2025.
x Missilvarslingssystem. M4- og M5-opdatering af F-16 har muliggjort implementering af
et missilvarslingssystem, der automatisk erkender trusler og automatisk styrer udskydning af Flares. Samtidig adviseres piloten om indkommende missilangreb. Et sådant missilvarslingssystem er under anskaffelse og forventes operativt primo 2010.
Systemet forventes at have en teknisk levetid til 2025 med løbende opdateringer i takt
med fremkomst af nye trusselsbilleder.
Samlet vurderes F-16 selvbeskyttelsesudstyr at være tilfredsstillende til 2020 og operativt/teknisk ikke tilfredsstillende fra 2020.
Rådighed over materiellet til uddannelse er tilstrækkeligt.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er til rådighed.
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C-130J-30 HERCULES er udstyret med:
x Radarvarslingssystem samt aktivt jammersystem, der beskytter mod radarstyrede
missiler, affyret fra jordbaserede platforme og fly. Begge systemer er af tilsvarende type som installeret på F-16.
x Levetiden for radarvarslingssystemet og jammersystem vil være kortere end C-130J
og EH-101 levetid. Der er således tænkt at finde systemer, som kan implementeres på
C-130J og EH-101 i løbet af disses levetid. For radarvarslingssystemets vedkommende vurderes den tekniske levetid at være frem til 2020 og for jammersystemets vedkommende at være frem til 2025.
x Udstyr til at udskyde Chaff/Flare til vildledning af fjendtlige, radar- og varmesøgende
missiler. Der er afsat midler til at supplere dette system med en infrarød-jammer med
aktiv infrarød belysning af det afskudte missil. Infrarød-jammeren forventes anskaffet i
2010 og implementeret i 2013. Systemerne forventes at have en teknisk levetid til minimum 2025.
x Missilvarslingssystem til erkendelse af missiltrusler muliggør samtidig automatisk udskydning af Flares samt varsling af piloten mod indkommende missilangreb. Systemet
forventes at have en teknisk levetid til minimum 2025.
x Beskyttelsesplader i cockpittet samt brændhæmmende skum i brændstoftanke mindsker risici for besætningen under beskydning fra håndvåben.
Med ovennævnte opdateringer forventes C-130J-30 selvbeskyttelsesudstyr samlet at være
tilfredsstillende til 2020 og operativt og teknisk ikke tilfredsstillende fra 2020.
Rådighed over materiellet til uddannelse er tilstrækkeligt.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er til rådighed.
EH101 MERLIN (i troppetransport-konfiguration) er fra 2012 planlagt udstyret med:
x Radarvarslingssystem samt aktivt jammersystem til beskyttelse mod radarstyrede
missiler, affyret fra såvel jord som luftbaserede platforme. Begge systemer er af tilsvarende type som monteret på F-16.
x Levetiden for radarvarslingssystemet og jammersystem vil være kortere end C-130J
og EH-101 levetid. Der er således tænkt at finde systemer, som kan implementeres på
C-130J og EH-101 i løbet af disses levetid. For radarvarslingssystemets vedkommende vurderes den tekniske levetid at være frem til 2020 og for jammersystemets vedkommende at være frem til 2025.
x Manuel/automatisk styret udskydning af Chaff/Flare til vildledning af fjendtlige, radarog varmesøgende missiler. Systemet forventes at have en teknisk levetid til minimum
2025.
x Missilvarslingssystem til vildledning af varmesøgende missiler, hovedsageligt af den
skulderbårne type. Systemet er af tilsvarende type som monteret på C-130J. Vildledningen foretages ved aktiv jamming med infrarød belysning og/eller udskydning af Flares. Der vurderes at være behov for at udskifte infrarød-jammeren senest i 2010 ifm.
implementering af EH-101 i TTT rollen for at sikre helikopterens overlevelsesevne
samt et tilstrækkeligt antal af disse systemer. Systemet forventes at have en teknisk
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levetid til minimum 2025. Det vil dog kræve en udskiftning af visse komponenter i systemet inden da.
Samlet vurderes EH-101 selvbeskyttelsesudstyr at være operativt og teknisk mindre tilfredsstillende til 2012, derefter operativt og teknisk tilfredsstillende til 2020 og derfra operativt og
teknisk ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiellet til uddannelse er ikke tilstrækkeligt.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
AS-550 FENNEC er udstyret med:
x Missilvarslingssystem til vildledning af varmesøgende missiler, hovedsageligt af den
skulderbårne type. Vildledningen foretages ved udskydning af Flares. Systemet er
sammenligneligt med typen som er monteret på C-130J og EH-101. Systemet forventes at have en teknisk levetid til minimum 2025.
Samlet vurderes AS-550 selvbeskyttelsesudstyr at være tilfredsstillende til 2025 og operativt
og teknisk ikke tilfredsstillende fra 2025.
Rådighed over materiellet til uddannelse er tilstrækkeligt.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er til rådighed.

Kommando-, kontrol- og informationssystemer

Luftrumsovervågning samt kommando og kontrol af NATO luftoperationer i det område, som
Danmark er en del af, styres fra NATO luftoperationscenter i Finderup (CAOC1 - Combined
Air Operation Center). CAOC1 er via data-links og kommunikationssystemer forbundet til flyvevåbnets luftoperationscentraler og mindre operationscentre.
Flyvevåbnet råder over et kommando- og kontrolsystem baseret på en stationær og en deployerbar luftoperationscentral. Herudover råder flyvevåbnet over en række mindre operationscentre på enhedsniveau (wing og eskadrille).
Flyvevåbnets to luftoperationscentraler er underlagt Air Control Wing (ACW), og er placeret
på Flyvestation Karup. De mindre luftoperationscentraler er underlagt de enkelte flyoperative
wings, og anvendes til kommando og kontrol på enhedsniveau, både nationalt og i internationale operationer.
Via sensorer, kommunikationssystemer og data-links har begge luftoperationscentralers kapacitet til luftrumsovervågning samt kommando og kontrol af luftoperationer. Centralerne anvendes til overvågning og suverænitetshævdelse af dansk luftrum, støtte af kamp- og støtteflys løsning af eller træning i opgaver, herunder miljøinspektioner og opgaver relateret til
nødstedte eller kaprede luftfartøjer.
Kapaciteten indgår i NATO Integrated Air Defence System.
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Den deployerbare luftoperationscentral kan indsættes til løsning af disse opgaver i internationalt regi. Desuden forventes den anvendt som knudepunkt i netværksbaserede operationer,
hvor enheden distribuerer informationer mellem deltagere i operationen.
Den stationære og den deployerbare luftoperationscentral bruger de samme operative kommando- og kontrolsystemer, dvs. MASE og NEC CCIS (begge beskrives herunder). De mindre luftoperationscentraler anvender NEC CCIS.
Multi-AEGIS Site Emulator (MASE)
MASE er et kommando- og kontrolsystem, der primært anvendes til at opbygge, vise og distribuere det identificerede og aktuelle luftbillede. MASE er baseret på COTS-hardware, og
blev i sin nuværende version taget i anvendelse i 2005-2006. Systemet forventes operativt
indtil 2012-14 uden væsentlige udskiftninger. MASE vil således have en teknisk/operativ levetid, der overlapper implementering af afløseren, NATO ACCS, der forventes taget i drift i
2012-2013. Ved en evt. levetidsforlængelse i 2012-14 vil den tekniske/operative levetid kunne forlænges yderligere.
Samlet vurderes MASE at være tilfredsstillende til 2013, men operativt og teknisk ikke tilfredsstillende fra år 2016.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Northern European Command - Command Control and Information System (NEC CCIS)
NEC CCIS anvendes på alle niveauer af kommandokæden i flyvevåbnet fra Flyvertaktisk
Kommando og luftoperationscentraler til enhedsniveauet, hvor luftoperationerne gennemføres. Systemet anvendes til planlægning af luftoperationer, og bruges primært til udveksling af
informationer som efterretninger, vejrdata, status for flyvepladser etc.
NEC CCIS terminalerne giver desuden adgang til NATO Secret Wide Area Network.
Systemet er baseret på COTS-hardware, og blev taget i anvendelse i begyndelsen af
1980’erne.
Hardware og software vedligeholdelse sker løbende og med passende udskiftningsintervaller. Systemet er således stabilt og tidssvarende, og forventes at kunne operere tilfredsstillende, indtil afløseren ACCS fuldt ud dækker det operative behov på operationscenterniveau. På
enhedsniveau (wing og eskadrille) indeholder ACCS ikke de nødvendige værktøjer. NEC
CCIS må derfor forudses at skulle fremtidssikres, så den anvendes på wing- og eskadrilleniveau parallelt med, at ACCS anvendes i luftoperationscentraler og på højere niveauer. NEC
CCIS besidder et tilfredsstillende udviklingspotentiale til dette.
Alternativt skal et andet system anskaffes til anvendelse på wing- og eskadrilleniveau.
Samlet vurderes NEC CCIS at være operativt, teknisk og økonomisk tilfredsstillende til 2030.
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Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.

Sensorer og radarer

Flyvevåbnet råder over følgende sensorer i kontrol- og varslingsregi:
x FPS-110 radar (Skrydstrup og Skagen).
x LORD radar (Multebjerg – NATO anskaffet og ejet).
x RAT 31-DL langtrækkende varslingsradar (Skagen – NATO anskaffet og ejet).
x Martello S-723 langtrækkende varslingsradar (Bornholm – NATO anskaffet og ejet).
x TPS-77 deployerbar, langtrækkende varslingsradar (Skrydstrup og Skalstrup).
x IFF/SIF systemer.
På nær Martello-radaren, der er delvist driftsfinansieret af NATO, er alle øvrige nationalt
driftsfinansieret.
FPS-110 radar (Skrydstrup) og LORD radar (Multebjerg) med tilhørende højdefindere udfases i 2008, når de to nyanskaffede TPS-77 radarer er operative.
Disse to nye radarer forventes placeret ved henholdsvis Skrydstrup og Skalstrup afhængigt
af testperiodens udfald.
FPS-110 radar (Skagen) med tilhørende højdefinder udfases ultimo 2008, i forbindelse med
operativ ibrugtagning af RAT31–DL samme sted.
Alle sensorer er tildelt radarhoveder, der er underlagt flyvevåbnets radarhoveder under Air
Control Wing.
Sensorerne bliver anvendt til produktion af et identificeret billede af luftrummet over og i nærheden af dansk territorium. Dette produkt anvendes af flere af forsvarets enheder.
Således anvendes det identificerede luftbillede bl.a. i forbindelse med overvågning af dansk
territorium og hævdelse af suverænitet, flyvende enheders løsning af eller træning til opgaver.
I kraft af deres mobilitet kan de deployerbare sensorer ligeledes udsendes og anvendes i internationale operationer som bidrag til produktion af et identificeret luftbillede.
Desuden leverer sensorer fra Skrydstrup og Karup data til det civile lufttrafikkontrol
(NAVIAIR).
Varslingsradar RAT31-DL
Den nye radar i Skagen er anskaffet i NATO regi. Radaren forventes i fuld operativ drift i løbet af 2008 efter en udviklingsperiode. Radartypen er tredimensionel, dvs. at den kan finde
både retning, afstand og højde på flyene, og skal indgå i ACCS. Forventet levetid ved anskaffelsen var planlagt til 20 år, men radarens lange udviklingsperiode har medført, at flere af de
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tekniske komponenter er blevet forældede, og dermed udskiftet med ny levetid til følge.
RAT31-DL forventes derfor at kunne holdes i drift til og med år 2022.
Samlet vurderes RAT31-DL at være tilfredsstilende til 2022, og operativt og teknisk ikke tilfredsstillende fra år 2026.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Varslingsradar Martello S-723
Radaren på Bornholm er anskaffet i 1987 i NATO regi. Radartypen er tredimensionel, og skal
indgå i ACCS. Forventet levetid ved anskaffelsen var planlagt til 15 år, men vurderes at være
længere i dag. Det skyldes blandt andet nedtagning af samme type radar på Færøerne, der
har tilvejebragt en række kritiske reservedele. Martello S-723 forventes på denne baggrund
at kunne holdes i drift til 2016.
Samlet vurderes Martello S-723 at være tilfredsstillende til 2016 og operativt, teknisk og økonomisk ikke tilfredsstillende fra år 2019.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Varslingsradar TPS-77
TPS-77 er deployerbare, langtrækkende varslingsradarer, der forventes at have en levetid frem til 2019. De to TPS-77 radarer, der
er nationalt finansierede, sættes i drift primo 2008. Radarerne er
tredimensionale med integreret IFF med Mode S, der honorerer de
seneste civile krav. Radarerne er ACCS kompatible. TPS-77 Radarerne forventes at kunne holdes i drift til 2030.
Samlet vurderes TPS-77 at være tilfredsstillende til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Identification Friend Foe/Selective Identification Feature (IFF/SIF)
IFF/SIF er et elektronisk system, der automatisk spørger fly om identifikation og om de væsentligste detaljer for flyvningen, og præsenterer informationen i både civile og militære kontrolcentre. En ”interrogater” (antenne m. udstyrspakke) udsender en forespørgsel til en
”transponder” i et fly. Når transponderen modtager forespørgslen, udsender den automatisk
et svar, der identificerer luftfartøjet. Brug af systemet er et krav for flyvning i især civilt luft-
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rum. Detaljeringsgraden af de oplysninger, der spørges til, defineres af det ”Mode”, der spørges i. Også NATO har defineret egne krav og et eget ”Mode”.
De nødvendige IFF/SIF antenner og udstyr er placeret sammen med forsvarets radarer, og
på air traffic control (ATC) radarer tilknyttet flyvestationerne Aalborg, Karup og Skrydstrup.
Til flyene rådes over et større antal ”transpondere”, der automatisk svarer på forespørgslen.
Antenner og tilhørende udstyr har meget stor aldersspredning. De ældste systemer er fra
medio 1970’erne. I forbindelse med ændrede NATO krav (Mode 5) og ændrede civile krav
(Mode S) må de fleste transpondere, og et antal antenner med udstyr, betegnes som teknisk
og operativt forældede omkring år 2012.
Samlet vurderes IFF/SIF at være tilfredsstillende til 2012, hvorefter det vurderes teknisk ikke
tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Lufttrafikkontrolsystemer
Forsvaret råder over lufttrafiktjenestesystemer på flyvestationerne Karup og Skrydstrup. Systemerne omfatter:
x
x
x
x
x
x

Radarsensorer og radar-displaysystemer
Radiokommunikationssystemer
Telefonsystemer
Navigationsudstyr
Informationssystemer
Teleforbindelser og -udstyr til formidling af flyveplanoplysninger, meteorologiske oplysninger mm.

Den militære del af den integrerede kontrolcentral i Kastrup anvender lufttrafiktjenestesystemer stillet til rådighed af den civile flyvesikringstjeneste (NAVIAIR) samt radioudstyr stillet til
rådighed af forsvaret.
Flyvevåbnets lufttrafiktjenestesystemer findes på flyvestationerne Karup og Skrydstrup, hvor
brugerne er flyvelederne i flyvekontroltjenesterne (kontroltårne). Tilsvarende gælder for luftkontroltjenesten varetaget af NAVIAIR på flyvestation Ålborg. På Station Nord findes radiokommunikationssystemer, lyssystem og navigationsudstyr i begrænset omfang, ligesom
Mestervig i Grønland råder over nødvendige kommunikationssystemer.
Udstyret anvendes i Karup og Skrydstrup døgnet rundt og året rundt til kontrol af civil og militær lufttrafik inden for ansvarsområderne. Udstyret er nødvendigt for, at enhederne kan løse
pålagte opgaver herunder at koordinere/kommunikere med civile ATC enheder om afviklingen af lufttrafik i Danmark. På Station Nord og Mestervig anvendes udstyret efter behov.
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Danish Air Traffic System Information/Airport Information Management System
Danish Air Traffic System Information/Airport Information Management System
(DATSI/AIMS) anvendes til distribution af flyveinformation, vejroplysninger, flyveplaner etc.
både til og fra flyvestationerne samt internt på stationerne.
Systemet blev anskaffet i 1999 og modificeret i 2007. En større opdatering er nødvendig efter
5 år, dvs. i ca. 2012. DATSI/AIMS er ikke tilfredsstillende efter 2019.
Samlet vurderes DATSI/AIMS at være tilfredsstillende til 2012 og vurderes operativt, teknisk
og økonomisk ikke tilfredsstillende fra 2019.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Ground Controlled Approach/Precision Approach Radar og Instrument Landing System
Flyvevåbnet har siden 1950'erne benyttet NATO standard Precision Approach and Landing
System (PALS), der er et Ground Controlled Approach/Precision Approach Radar
(GCA/PAR) system, på alle flyveoperative flyvestationer. Systemet sender informationer om
landingsbanens beliggenhed til fly, der er på vej til at lande og kan således hjælpe flyet ned ideelt i alt slags vejr.
Systemet består af to radarsystemer, der dækker slutindflyvningsområdet. Ved hjælp af systemet kan flyvelederen i kontroltårnet på slutindflyvningen lede luftfartøjet ind til sikker landing. Der er for GCA/PAR stigende fejlrater, og det er ikke længere muligt at få leveret eller
repareret reservedele hos leverandøren.
Systemet holdes fortsat i drift ved brug af reservedele fra nedlagte systemer. GCA/PAR holdes i drift så længe som muligt, og suppleres af ILS, indtil ny NATO standard er vedtaget for
PALS. GCA/PAR økonomiske og tekniske levetid er til 2010. ILS økonomisk og tekniske levetid er til 2020.
Samlet vurderes GCA/PAR at være tilfredsstillende til 2010 og vurderes teknisk og økonomisk ikke tilfredsstillende fra år 2013.
ILS er tilfredsstillende til 2020 og teknisk og økonomisk ikke tilfredsstillende fra år 2024.
GCA/PAR
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
ILS
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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Indflyvningsradarsystemer
TMA
TMA radarer (indflyvningsradarer) anvendes til fly kontrol og overvågning i luftrummet reserveret til en flyvestation.
Der er to operative TMA radarer (indflyvningsradarer). De er geografisk placeret ved Flyvestation Karup og Flyvestation Skrydstrup. Radarerne er anskaffet i 1980’erne, men teknologien stammer fra midten af 1960’erne. Det er ikke muligt at købe kritiske reservedele, selvom
behovet for disse er stigende. TMA radarerne forventes at kunne holdes i drift til 2012.
Samlet vurderes TMA radarer at være tilfredsstillende til 2012, hvorefter de teknisk er mindre
tilfredsstillende til 2014 og herefter teknisk ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Midlertidigt Radar Display System (MRDS)
Systemet behandler og præsenterer radardata både fra den lokale TMA radar og nærliggende radarer. Desuden har systemet en begrænset kapacitet til behandling af flyveplaner.
MRDS er operativt ved alle flyveoperative flyvestationer, og som en del af Danish Air Force
Radar Information System (DARIS) er det udsendt til Kabul International Airport. MRDS forventes at kunne holdes i drift til 2020.
Samlet vurderes MRDS at være tilfredsstillende til 2020, herefter teknisk mindre tilfredsstillende til 2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Navigationssystemer
TACAN, DME og NDB
TACAN er et militært navigations- og anflyvningshjælpemiddel. Der er opstillet TACAN anlæg
på alle flyveoperative flyvestationer samt Rønne Lufthavn. Et luftfartøj kan ved hjælp af
TACAN udstyr i luftfartøjet bestemme retning og afstand til en valgt TACAN-station på landjorden. TACAN-systemerne holdes udelukkende i drift ved brug af reservedele fra nedlagte
systemer. TACAN forventes at kunne holdes i drift til 2010.
DME og NDB er et civilt navigations- og anflyvningshjælpemiddel indkøbt af flyvevåbnet.
DME og NDB forventes at kunne holdes i drift til 2020.
Samlet vurderes TACAN at være tilfredsstillende til 2010 og vurderes teknisk ikke tilfredsstillende fra år 2013.
DME og NDB er tilfredsstillende til 2020 og operativt og teknisk ikke tilfredsstillende fra år
2024.
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TACAN
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
DME og NDB
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Integrated Remote control and Information System
Integrated Remote control and Information System (IRIS) forventes installeret i 2008 hos Air
Traffic Control i flyvekontroltårnene i Karup og Skrydstrup. IRIS vil erstatte alle de systemer,
som lufttrafikkontrollen i dag anvender til styring og overvågning af banelys, ILS, metrologiske systemer etc. IRIS forventes at kunne holdes i drift til 2028.
Samlet vurderes IRIS at være tilfredsstillende til 2028, hvorefter det er teknisk mindre tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.

Kommunikationssystemer

Flyvevåbnets kommunikationssystemer sikrer udveksling af informationer mellem myndigheder, enheder samt enkeltpersoner i forbindelse med flyvevåbnets operative opgaveløsning
såvel lokalt og regionalt som globalt. Systemerne er enten fuldt integrerede i våbensystemer
og kapaciteter eller stillet til rådighed for enhederne som selvstændige støttesystemer. Flyvevåbnets kommunikationssystemer er generelt udviklet og implementeret således, at disse i
størst mulig grad kan anvendes af brugerne sammen med potentielle samarbejdspartnere
nationalt og internationalt.
Kommunikationssystemerne baserer sig primært på militære standarder, men hvor det er
muligt anvendes kommercielle standarder og produkter, hvorved der drages fordel af den almindelige kommercielle udvikling af kommunikationssystemer såvel operativt, teknologisk
som økonomisk.
Som katalysator for udviklingen af flyvevåbnets evne til at gennemføre netværksbaserede
operationer implementeres og anvendes i stigende grad det taktiske datalink, LINK-16, til udveksling af realtidsdata. Dette omfatter kamppladsinformationer samt kommandoer i et
værnsfælles og multinationalt miljø.
Radiosystemer, herunder også opkaldsbaserede, satellitkommunikationssystemer, anvendes
primært til kommunikation til og mellem brugere, der har behov for at kommunikere under
bevægelse. Dette gælder kommunikation til og mellem fly samt til kommunikation mellem kø15. maj 2008
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retøjer og enkeltpersoner. Understøttelse af radiokommunikation til bestemte formål suppleres ofte med trådbaseret kommunikation for at sikre den nødvendige dækning i et givent operationsområde.
Til opretholdelse af langdistance kommunikation mellem udsendte enheder og danske myndigheder, hvor der er behov for overførsel af store datamængder, anvendes permanent etablerede satellitforbindelser. Disse forbindelser suppleres efter behov med langtrækkende High
Frequency radiosystemer. Disse kan også anvendes til kommunikation med transportfly.
Radiokommunikation
Very High Frequency (VHF) radioer
Flyvevåbnet råder over VHF radioer, der udnytter frekvenser i civile frekvensbånd. Disse radioer anvendes til flyvekontrolformål på de militære flyvestationer, til brug for Air Control
Wings gennemførelse af luftrumsovervågning m.v. samt i forsvarets fælles rednings- og koordinationscenter, Joint Rescue Coordination Centre.
Fighter Wing Skrydstrup og Helicopter Wing Karup råder over 15 VHF radioer, der anvendes
til flyvekontrolformål. Til øvrige formål rådes over 40 VHF radioer. Radioerne er op til 30 år
gamle, og er efterhånden vanskelige at vedligeholde. Allerede i dag er det vanskeligt at genforsyne, og radioerne vil i øvrigt ikke kunne levetidsforlænges med henblik på at kunne tilgodese fremtidens civilt fastlagte krav om frekvensudnyttelse m.v.
Samlet vurderes VHF radioerne allerede for nuværende at være teknisk mindre tilfredsstillende, og de vil fra år 2013 være teknisk og økonomisk ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Ultra High Frequency (UHF) radioer
Flyvevåbnet anvender 81 stationære jordbaserede UHF radioer, der opererer i det militære
UHF frekvensbånd 225 MHz til 400 MHz, til brug for luftrumsovervågning og jagerkontrol.
Joint Rescue Coordination Centre, forsvarets fælles redningscentral, har også adgang til flyvevåbnets UHF radioer. Radioerne, der er en kombination af enkelt- og flerkanals radioer,
har en alder på 25-30 år, og den tekniske levetid for radioerne er udløbet. Det vurderes ikke
realistisk at opgradere radioerne for at tilgodese de operative krav om kryptering og beskyttelse mod jamming (tilsigtet elektronisk forstyrrelse).
Samlet vurderes UHF radioernes operative og tekniske levetid allerede for nuværende at være udløbet, og det er vanskeligt at honorere de aktuelle operative krav, der vurderes allerede
ikke tilfredsstillende.
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Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Kombinerede VHF/UHF radioer
Endvidere rådes over 35 kombinerede VHF/UHF (URC200) radioer og andre 25 VHF/UHF
radioer (PRC113), hvor UHF delen er udbygget med et Have Quick-II modul til beskyttelse
mod jamming. Disse radioer anvendes til støtte for et meget bredt opgavespektrum hos flyvevåbnets enheder. Radioerne anvendes såvel indbygget, som i en bærbar konfiguration,
men kan ikke anvendes fjernbetjent.
Samlet vurderes kombinerede VHF/UHF at være fuldt tilfredsstillende frem til 2018. Herefter
må materiellet operativt og teknisk forudses at være mindre tilfredsstillende og fra år 2021 ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Multi-kanals, bredbåndede, VHF/UHF-radioer
Flyvevåbnet råder over 20 stationære multi-kanals bredbåndede VHF/UHF radioer. Disse radioer indgår i luftforsvarets kommunikationsinfrastruktur. Radioerne indeholder på UHF siden
en anti-jamming funktionalitet og muliggør også understøttelse af sikret kommunikation ved
anvendelse i flyvevåbnets Voice Communications Systems.
Anti-jamming funktionaliteten er kapacitetens begrænsende faktor, og radiotypen skal derfor
opgraderes med en nyere anti-jamming funktionalitet senest i år 2010 for at tilgodese de operative krav. Med opgradering af anti-jamming funktionaliteten vurderes radioen at være fuldt
tilfredsstillende frem til 2030.
Samlet vurderes multi-kanals bredbåndede VHF/UHF at være tilfredsstillende til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
High Frequency (HF) radioer
Flyvevåbnet råder over en HF radiostation ved Combat Support Wing omfattende HF-radioer
og tilhørende antenneudstyr, der anvendes til kommunikation med flyvevåbnets transportfly.
Det er et langtrækkende, jordbaseret kommunikationsmiddel mellem Danmark og udsendte
styrker. Materiellet består dels af nyere kommercielt HF udstyr og dels af ældre, utidssvarende, militært udstyr, der ikke længere lever op til de operative krav.
Samlet vurderes High Frequency radioerne, grundet det militære materiels utilfredsstillende
tilstand, allerede nu at være operativt og teknisk mindre tilfredsstillende og fra år 2010 operativt og teknisk ikke tilfredsstillende.
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Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Flyvevåbnets lokalradiosystem FLORA
Flyvevåbnet råder over et lokalt radiokommunikationssystem til brug i forbindelse med blandt
andet bevogtningsopgaver samt brand- og redningstjeneste og som enhedernes kommandonet. Systemet er et mere end 20 år gammelt analogt radiosystem bestående af basestationer
og aktuelt ca. 1400 stk. terminaler. Materiellet er vanskeligt at genforsyne, og systemet indeholder ikke operativt tidssvarende funktionaliteter, herunder mulighed for datakommunikation.
Frekvensmæssigt kan systemet ikke godkendes til brug uden for landets grænser, og nationalt vil frekvenserne ikke kunne anvendes efter år 2009.
Samlet vurderes lokalradiosystemet operativt og teknisk for ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Voice Communications Systems
Voice Communications System er et kommunikationssystem til håndtering af VHF/UHF radiokommunikation og telefonkommunikation til støtte for luftforsvaret og jagerkontrol m.v.
Voice Communications System er etableret ved det stationære luftoperationscentral, dets
back-up facilitet i Karup samt ved den deployerbare luftoperationscentral.
Systemet er under opgradering til Secure Voice Communication System til behandling af
klassificerede informationer. I løbet af 2008 får Combined Air Operation Centre 1 i Finderup
også adgang til systemet. Voice Communication System er forbundet til ca. 80 radioer fordelt
på 15 Remote Radio Sites over hele landet.
I løbet af 2008 bliver Eskadrille 515, der indgår i kontrolcentralen i Kastrup, moderniseret
med et tilsvarende Voice Communication System.
Ved flyvesikringstjenesterne på Skrydstrup og Karup er der etableret et lignende Voice
Communication System, der tilgodeser de militære flyvelederes behov for radio- og telefonkommunikation.
Samlet vurderes Voice Communication System at være fuldt tilfredsstillende til mindst år
2030. I forbindelse med implementeringen af det kommende NATO Air Command and
Control System (ACCS) kan der dog blive tale om omfattende tilpasninger.
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Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Satellitkommunikation
Værnsfælles satellitkommunikation
Forsvarets værnsfælles satellitkommunikation, der under et benævnes Very Small Aperture
Terminals (VSAT), består af en fælles parabolfarm ved flyvevåbnets Combat Support Wing i
Karup. Herfra er der forbindelse til de udsendte enheder via VSAT terminaler. I parabolfarmen indgår Ku-bånds, C-bånds og X-bånds paraboler.
Baseret på en forudgående detailundersøgelse af jordstationens status er der iværksat et
projekt til en modernisering og omplacering af VSAT parabolfarmen, idet der skal tilsikres en
optimal og fremtidssikret løsning.
Værnenes behov for støtte fra parabolfarmen i de næste 3-5 år vil, foruden den eksisterende
X-bånds parabol, blive tilgodeset af et antal Ku-bånds paraboler (ca. 4-meter) og C-bånds
paraboler (ca. 7-meter), der er under anskaffelse. Den første Ku-bånds parabol til Afghanistan-forbindelsen er leveret og installeret i 2007.

Samlet vurderes satellitkommunikation, baseret på værnenes behov, at være tilfredsstillende
til 2013 og derefter teknisk mindre tilfredsstillende til ca. år 2018-2020.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Very Small Aperture Terminals (VSAT)
Flyvevåbnet råder over fire Ku/C bånds Very Small Aperture Terminals (VSAT-terminaler).
De anvendes til tale- og datakommunikation mellem udsendte enheder, herunder også hæren, og de operative kommandoer m.v., herunder også til velfærdsformål for det udsendte
personel. Udstyret benytter civile satellitter og operatører. De serviceres fra det fælles VSAT
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driftscenter i Karup. VSAT terminaler deployeres i forbindelse med udsendelse af større flyvevåben styrkebidrag.
Samlet vurderes satellitkommunikation, med det aktuelle og forudsete brugsmønster, at være
tilfredsstillende frem til 2010, hvorefter terminalerne operativt og teknisk vurderes mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende fra år 2014.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Satellitkommunikationsterminaler
Flyvevåbnet råder tillige over et mindre antal opkaldsbaserede satellitkommunikationsterminaler. Disse terminaler anvendes til tale- og datakommunikation både fast installeret i
luftfartøjer og som håndholdte terminaler hos udsendt nøglepersonel. Det bagvedliggende
satellitkommunikationssystem er globalt dækkende og uafhængigt af en jordbaseret infrastruktur. De nuværende terminaler kan ikke levetidsforlænges, men forventes løbende udskiftet.
Samlet vurderes terminalerne at være tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
LINK-16
LINK-16 anvendes eller er planlagt anvendt i flere af flyvevåbnets våbensystemer/platforme,
der skal kunne deltage i internationale operationer. Endvidere anvendes LINK-16 i den stationære luftoperationscentral med henblik på at levere et identificeret luftbillede til alle LINK-16
brugere i dansk område og til træning for flyenes brug af LINK-16.
Som en støttefacilitet for LINK-16, er der i flyvevåbenregi oprettet et Joint Data Link Operation Centre. Centret varetager LINK-16 netværksdesign, og ved hjælp af fjernbetjente LINK-16
kommunikationsterminaler gennemfører det netværksmanagement og netværksmonitering.
Derved sikres det, at brugen af LINK-16 i dansk område sker i henhold til gældende aftaler.
På grund af den øgede anvendelse af LINK-16 i alle tre værn overvejes det at udvikle Joint
Data Link Operation Centre til en værnsfælles kapacitet.
Flyvevåbnet vil i henhold til godkendte projekter anvende eller vil skulle anvende LINK-16 i F16 kampfly, C130J transportfly, deployerbar luftoperationscentral og stationær luftoperationscentral. Sidstnævnte alene med henblik på træning af øvrige kapaciteter.
LINK-16 kapacitetens levetid er i høj grad styret af muligheden for at opretholde interoperabilitet med øvrige aktører på kamppladsen. Det forventes tillige, at LINK-16 vil blive anvendt i
det værnsfælles miljø i en lang årrække fremover.
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Opretholdelse af interoperabilitet omfatter såvel kommunikationssystemet, LINK-16 standarden som tilpasninger i de enkelte LINK-16 udrustede våbenplatforme. Det tænkes sikret som
en kontinuerlig proces gennem NATO og i samarbejde med relevante nationer. Internationalt
er det således vurderingen, at LINK-16 vil blive levetidsforlænget indtil 2030.
For flyvevåbnets enkelte LINK-16 platformstyper, herunder Joint Data Link Operation Centre
som serviceorgan for forsvaret, gælder følgende vedrørende LINK-16 levetid:
F-16 kampfly: Operativ og teknisk levetid for LINK-16 i F-16 vil være indtil udfasning af F-16.
Opgraderinger, formentligt software opdateringer, og dermed levetidsforlængelse, der imødekommer potentielle ændringer i opgaveløsningen for F-16 forventes gennemført i flyets
restlevetid. Disse forventes at ske i rammen af det multinationale F-16 samarbejde.
C130J transportfly: Operativ og teknisk levetid for LINK-16 i C130J forventes at være sammenfaldende med levetiden for LINK-16 (frem til 2030). Opgraderinger og dermed levetidsforlængelser, formentligt kun i form af software opdateringer, der imødekommer potentielle
ændringer i opgaveløsningen for C-130J, forventes gennemført i perioden frem til 2030. Opgraderinger vil ske i rammen af det multinationale samarbejde i Joint User Group.
EH-101 helikoptere: Der pågår analyser med henblik på at udstyre EH-101 med LINK-16 til
brug i den taktiske troppetransportrolle, men der er ikke truffet beslutning om anskaffelse.
Deployerbare og stationære luftoperationscentraler: Operativ og teknisk levetid for LINK-16 i
luftoperationscentraler forventes at være sammenfaldende med levetiden for LINK-16. Opgraderinger og dermed levetidsforlængelse, i form af hard- og software opdateringer, der
imødekommer potentielle ændringer i opgaveløsningen forventes gennemført i perioden frem
til 2030. Årlige software opdateringer vil ske gennem NATO Programming Centre, mens
hardware opdateringer vil være nødvendige hvert 4. år.
Joint Data Link Operation Centre: Operativ og teknisk levetid for LINK-16 i Joint Data Link
Operation Centre forventes at være sammenfaldende med levetiden for LINK-16. Opgraderinger og dermed levetidsforlængelse i form af hard- og software opdateringer, der imødekommer potentielle ændringer i opgaveløsningen for Joint Data Link Operation Centre forventes i kapacitetens restlevetid. Der vil være tale om årlige software opdateringer samt opgraderinger af hardware hver 4. år.
Samlet vurderes LINK-16 generelt at være tilfredsstillende frem til 2030.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.

15. maj 2008

185

185
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Operationsstøtte

Flyvevåbnets operationsstøttekapaciteter omfatter følgende, som beskrevet herunder:
x
Brand- og Redning.
x
Aerial Port Services.
x
Sanitetsmateriel.
x
Ingeniørmateriel.
x
Military Working Dog (MWD).
Derudover omfatter operationsstøtte også en sikkerhedsstyrke- eller ”Force Protection”kapacitet. Materiellet heri, dvs. håndvåben, mørkekampsmateriel, lette køretøjer og lastvogne, er omfattet af hærens beskrivelser af samme.
Brand- og Redningstjeneste
Inden for Brand- og Redningstjenesten råder flyvevåbnet over 14 stk. Eagle-One brandkøretøjer. De blev anskaffet i 2001 til anvendelse ved de flyoperative wing samt på Flyvevåbnets
Førings- og Operationsstøtteskole til uddannelse.
Til anvendelse i forbindelse med internationale operationer anskaffes desuden fire lette
brandkøretøjer i 2008. Foruden brandkøretøjer rådes der over materiel til snerydning, startbane fejemaskiner m.m. Materielkapaciteten dækker tillige over udstyr til indsættelse i forbindelse med kemikalieuheld og fastklemte ved trafikuheld m.m.
De 14 brandkøretøjer er fordelt med fire til hver af de flyoperative wings, samt to til anvendelse på Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole i forbindelse med den vedligeholdende uddannelse af flyvevåbnets brand- og redningspersonel.

Brandkøretøjerne anvendes primært til opretholdelse af det brandberedskab, der skal opretholdes i forbindelse med beflyvning af de enkelt wings. Ligeledes anvendes brandkøretøjerne
til førsteindsats i forbindelse med bygningsbrand, miljøuheld, kemikalieuheld, frigørelse af
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fastklemte i forbindelse med både fly- og køretøjsuheld på respektive wings. Materiellet kan
udover den nationale anvendelse også anvendes i forbindelse med internationale missioner.
Flyvevåbnets Brand- og Redningstjeneste har i flere omgange været indsat i forbindelse med
hjælp til andre myndigheder. Som eksempel kan nævnes fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding.
Flyvevåbnet råder over en moderne flymockup og et containerhus, en såkaldt bygningsmockup. Flymockupen anvendes til træning af brandslukning i fly under realistiske forhold. Bygningsmockup anvendes til træning i bygningsbrand.
Afhængigt af brugsmønsteret forventes Eagle-One brandkøretøjerne at være teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende til 2017, mindre tilfredsstillende indtil 2022, hvorefter køretøjerne tilstand forventes at være ikke tilfredsstillende.
De lette brandkøretøjer er teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende til 2023, mindre tilfredsstillende indtil 2028, hvorefter køretøjerne vil være ikke tilfredsstillende og forventes udskiftet.
Afhængigt af brugsmønsteret forventes flymockup at være teknisk, økonomisk og operativt
tilfredsstillende indtil 2016 mindre tilfredsstillende indtil 2021 og herefter ikke tilfredsstillende.
Bygningsmockup forventes teknisk, økonomisk og operativt tilfredsstillende indtil 2018 mindre tilfredsstillende indtil 2023 og herefter ikke tilfredsstillende.
Samlet vurderes Brand- og Redningstjenesten at være tilfredsstillende til 2017 og operativt,
teknisk og økonomisk mindre tilfredsstillende til 2022.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Aerial Port Services
Denne kapacitet råder over materiel til håndtering af gods, specielt i relation til flytransport.
Der rådes over en del forskelligt løfte og laste/lossemateriel. Materiellet består af flere typer
gaffeltruks, K-loader til lastning og losning af fly og sideloader til bl.a. håndtering af containere m.m. Fire af K-loaderne forudses at skulle udskiftes omkring år 2013 og de øvrige fire omkring år 2028.
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Materielkapaciteten ved udsendelser er samlet under Aerial Port Services under Combat
Support Wing.
Materiellet anvendes nationalt i forbindelse med flytransport af materiel til Forsvarets internationale bidrag. Ligeledes kan kapaciteten udsendes til støtte for et udsendte bidrag eller udsendes som et selvstændigt bidrag.
Samlet vurderes Aerial Port Services at være tilfredsstillende til 2019 og operativt, teknisk og
økonomisk mindre tilfredsstillende til 2024.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Sanitet
Flyvevåbnets sanitetsmateriel omfatter:
x Sanitetshjælpertasker til den enkelte soldat
x Hospitalsudstyr (Role 1)
x Modulopbygget luftevakueringsmateriel
x Materiel til opbevaring af sårede til intensiv observation i forbindelse med hjemtagning
af syge og sårede fra forsvarets missionsområder.
Præhospital behandleudstyr i redningshelikoptere er fremtidssikret til luftevakuering af syge
og sårede.
Flyvevåbnet forventer at modtage fire stk. pansrede ambulancer i 2008 som led i en værnsfælles anskaffelse.
Combat Support Wing råder over to sanitetseskadriller. Den ene med Role 1 kapacitet, herunder fire pansrede ambulancer. Den anden forestår luftevakueringsoperationer. Role 1 ud-
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fører infirmeri- og ambulancestøtte til udsendte flyvevåbenbidrag. Sanitetseskadrillen med
luftevakueringskapaciteten forestår det nationale luftevakueringsberedskab.
Den tekniske og økonomiske levetid for de pansrede ambulancer vurderes tilfredsstillende til
2020, mindre tilfredsstillende til 2025 og ikke tilfredsstillende efter år 2025.
Den operative levetid afhænger af den teknologiske udvikling på civile ambulancer, som
normalt følges i forsvaret. Den operative levetid må forventes at være kortere end den tekniske og økonomiske levetid.
Samlet vurderes sanitetsmateriel at være tilfredsstillende til 2020 og operativt mindre tilfredsstillende til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er til rådighed.
Ingeniørmateriel
Flyvevåbnet råder over ingeniørmateriel bestående af en gravemaskine, fire dumpere, tre
frontlæssere (alle af ældre model) samt en del mindre materielgenstande. Herudover har flyvevåbnet i 2005 anskaffet tre avancerede entreprenørmaskiner, der fleksibelt kan konfigureres til at løse forskellige opgaver.
Materiellet er tildelt Combat Support Wing til brug i internationale operationer. Materiellet anvendes i forbindelse med drift og vedligehold af lejr samt til brug ved reparation af start- og
rullebaner.
Den tekniske, økonomiske og operative levetid på gravemaskinen, dumperne og frontlæsserne vurderes tilfredsstillende indtil 2012, mindre tilfredsstillende indtil 2015, hvorefter materiellet vurderes ikke tilfredsstillende.
Den tekniske, økonomiske og operative levetid for entreprenørmaskinerne vurderes tilfredsstillende til 2020, mindre tilfredsstillende til 2025, hvorefter materiellet vurderes ikke tilfredsstilende.
Samlet vurderes ingeniørmateriel at være tilfredsstillende til 2020, operativt, teknisk og økonomisk mindre tilfredsstillende til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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Military Working Dog kapacitet
Flyvevåbnet er i besiddelse af en materielkapacitet til understøttelse af en Military Working
Dog kapacitet. Materiellet består af udstyr til træning og uddannelse, dyrlægeudstyr, hundekøretøjer samt stationære og mobile kennelfaciliteter.
De tre flyveoperative wings, Aalborg, Karup og Skrydstrup, er i besiddelse af stationære kennelfaciliteter, træningsudstyr samt hver fire hundekøretøjer. Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole råder over dyrlægemateriel, trænings- og genoptræningsfaciliteter, hundekøretøjer m.v. i forbindelse med drift af forsvarets hundetjeneste. Combat Support Wing råder
over træningsmateriel, hundekøretøjer samt nyindkøbte mobile hundekenneler til internationale opgaver.
Materiellet anvendes i forbindelse med indkøb, optræning og operativ anvendelse af forsvarets tjenestehunde. Den operative anvendelse omfatter bevogtning, vagt- og patruljetjeneste,
pladshunde samt specialhunde (bombe-, mine- og kombihunde), der løser nationale såvel
som internationale opgaver.
Nye køretøjer indkøbes og leveres i 2008, og vurderes tilfredsstillende indtil 2023, operative,
tekniske og økonomiske mindre tilfredsstillende indtil 2028, hvorefter materiellet vurderes ikke tilfredsstillende.
Den tekniske, økonomiske levetid på mobile hundekenneler vurderes tilfredsstillende indtil
2018, mindre tilfredsstillende indtil 2023, hvorefter materiellet vurderes ikke tilfredsstillende.
Samlet vurderes Military Working Dog at være tilfredsstillende til 2018 og operativt og teknisk
mindre tilfredsstillende til 2023.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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O, T,

7. F-16 kanon og ammunition

O, T

O, T

O, T

O, T

O, T

O, T, Ø

6. Bombemateriel

O, T

O, T, Ø

24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød
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Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

O, T

191

(Udfases. Afløses af AIM-9X)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

5. Missilsystem AGM-65 MAVERICK

4. Missiludstyr AIM-9X SIDEWINDER

3. Missilsystem AIM-9L/I SIDEWINDER

2. Missilsystem AIM120B AMRAAM

1. Kampfly F-16 MLU FIGHTING FALCON

Materielkapacitet

Levetidsskema, flyvevåbnet
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2007
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191

192

15. Helikopter EH-101 MERLIN

14. Helikopter S-61 SEA KING

O, T, Ø

O, T

O, T, Ø

O

T, Ø

24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

13. Uddannelsesfly SAAB T-17 SUPPORTER

192

21 22 23
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Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant

Fra 2015: O, T, Ø uafklaret.
Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Fra 2020: O, T, Ø uafklaret.
Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Fra 2014: O, T, Ø uafklaret.
Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

(Udfases. Afløses af EH101 fra 2009)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

12. Inspektionsfly CL-604 CHALLENGER

11. Transportfly C-130J-30 HERCULES

10. F-16 Simulator

9. Rekognosceringsudstyr

8. LANTIRN måludpegningsudstyr

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende
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Levetids- faktorer

O, T

O, T

20. Selvbeskyttelse AS-550 FENNEC

21. Kommando/kontrol-system MASE

23. Radar RAT31-DL

O, T

O, T

19. Selvbeskyttelse EH101 MERLIN (transport)

22. Kommando/kontrol-system NEC CCIS

O, T

18. Selvbeskyttelse C-130J-30 HERCULES

O, T

O, T

O, T

O, T

O, T

O, T
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Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

O, T

193

21 22 23

Perioden år 2010-2030

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O, T, Ø

17. Selvbeskyttelse F-16 FIGHTING FALCON

16. Helikopter AS-550 FENNEC

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende
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193

194
T

T

30. Indflyvningsradarer TMA

31. Præsentationssystem MRDS

T, Ø

O, T, Ø

T

O, T, Ø

T

T

T, Ø

T, Ø

O, T, Ø

T

O, T, Ø

24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

29. Instrumentlandingssystem ILS
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21 22 23
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Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

28. Lufttrafikkontrolsystem GCA/PAR

27. Lufttrafikkontrolsystem DATSI/AIMS

26. Identifikationssystem IFF/SIF

25. Radar TPS-77

24. Radar Martello S-723

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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15. maj 2008
Levetids- faktorer

39. HF radioer

38. Multi-kanals, bredbånds VHF/UHF radioer

O, T

O, T

37. Kombinerede VHF/UHF radioer

O, T

O, T

T, Ø

O, T

T

36. UHF radioer

T

35. VHF radioer

O, T

T
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Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

T

195

21 22 23

Perioden år 2010-2030

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O, T, Ø

34. Fjernkontrol- og informationssystem IRIS

33. Navigationssystem DME & NDB

32. Navigationssystem TACAN

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

195

196
O, T, Ø

O, T

T

O, T, Ø

O, T, Ø

O, T

T

O, T

24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

47. Aerial Port Services

196

21 22 23

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

46. Brand og redningstjeneste

45. LINK 16

44. Satellitkommunikation, terminaler

43. Satellitkommunikation, VSAT

42. Satellitkommunikation, Værnsfælles

41. Telefon/radio-system VCS

40. Lokalradiosystem FLORA

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement

15. maj 2008

15. maj 2008

50. Military Working Dog (MWD)

O, T

O, T, Ø

49. Ingeniørmateriel

197

Levetids- faktorer

O, T

O, T, Ø

O

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelsbeholdning: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

O

21 22 23

Perioden år 2010-2030

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O, T, Ø

48. Sanitetsmateriel

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
Dansk forsvar - Globalt engagement
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2007

Hjemmeværnets materielkapaciteter

Dette kapitel gennemgår og beskriver hjemmeværnets materielsituation fremskrevet til udgangen af 2009, hvorefter materiellets muligheder vurderes i perioden 2010-2030.
Det skal bemærkes, at der er medtaget materielkapaciteter ved hjemmeværnet, som ikke er
anført ved de øvrige værn (fx støvler og hjelme), fordi anskaffelserne til hjemmeværnet er foretaget som aktstykkeanskaffelser, hvorimod de øvrige værn anskaffer disse materielgenstande via driftsmidler.
Slid på materiel i hjemmeværnet sammenholdt med det øvrige forsvar vil ikke nødvendigvis
være sammenligneligt henset til forskellige operationsmønstre og anvendelsesforhold.

Våben

Gevær M/95 familien
Hjemmeværnets beholdning på 19.000 geværer af M/95 familien tjener som værnets standardgevær/karabin.
Øvrige oplysninger: Se under hærens materielkapaciteter.
Hjemmeværnet har endvidere, som ekstraudstyr til geværet, indkøbt ca. 350 stk. 40 mm granatkastere. Heraf er en del i udlån til hæren, som anvender disse på forsøgsbasis i forbindelse med udsendelser til internationale operationer.

Systemets operative og tekniske levetid i hjemmeværnet vurderes at vare frem til 2020. Den
økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2030
Samlet set vil systemet på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2020 hvorefter systemet vurderes at være mindre tilfredsstillende
frem til 2030.
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Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Gevær 7,62 mm M/75
Hjemmeværnets beholdning på 23.000 geværer af denne geværtype tjener til udrustning af
hjemmeværnets reserve. Der er ydermere oplagt 14.000 M/75 ved forsvarets materieltjeneste. Således er det muligt at udruste hele hjemmeværnets reserve samt totalforsvarsstyrken.
Våbnet har hyppige funktionsfejl. Våbnet kræver en omfattende skydeuddannelse, og har en
kraftig rekylpåvirkning af skytten. Dette har en negativ indflydelse på træfningen.
Dette betyder, at den operative anvendelighed vurderes mindre tilfredsstillende.
Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende og driftsudgifterne lave.
Våbnet tjener i dag udelukkende som udrustning af reserven, og bliver dermed ikke påført
nævneværdigt, yderligere slid. Geværets udbredelse er under stærk tilbagegang, og reservedele forventes at blive gradvis dyrere. Det må derfor forventes, at muligheden for at vedligeholde våbnet inden for fornuftige økonomiske rammer aftager hastigt.
Den operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2030 med en relativt
lille anvendelsesfrekvens.
Samlet vurderes våbnet på tilfredsstillende vis at kunne gøre fyldest som udrustning til
hjemmeværnets reserve frem til 2030.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Let maskingevær 7,62 mm M/62
Hjemmeværnets beholdning på 1005 maskingeværer anvendes som hjemmeværnsgruppens
primære våben samt som primær bevæbning på marinehjemmeværnets fartøjer.
Øvrige oplysninger: Se under hærens materielkapaciteter.
Systemets operative levetid i hjemmeværnet vurderes at vare frem til 2010. Den tekniske og
økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2015.
Samlet set vil systemet på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2010 hvorefter det vurderes mindre tilfredsstillende frem til 2015.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Let støttevåben 5,56 mm M/04
Hjemmeværnet har anskaffet en beholdning på 556 lette støttevåben til erstatning for let maskingevær 7,62 mm M/62 i hjemmeværnets indsatsstyrkes struktur.
15. maj 2008
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Øvrige oplysninger: Se under hærens materielkapaciteter.
Systemets operative og tekniske levetid i hjemmeværnet vurderes at vare frem til 2020. Den
økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2030
Samlet set vil systemet på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2020 hvorefter systemet vurderes at være mindre tilfredsstillende
frem til 2030.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Panserværnsvåben 84 mm M/95 og M/97 Confined Space
Hjemmeværnet har en beholdning på 426 panserværnsvåben af denne type. Våbnet anvendes som enhedsvåben, og er bredt fordelt.
Øvrige oplysninger: Se under hærens materielkapaciteter.

Systemets tekniske levetid i hjemmeværnet vurderes at vare frem til 2010. Den operative levetid vurderes at vare frem til 2012 og den økonomiske levetid vurderes, at vare frem til
2030.
Samlet set vil systemet på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2010, hvorefter systemet vurderes, at være mindre tilfredsstillende
frem til 2012.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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Dysekanon 84 mm M/79 og M/85 Carl Gustaf
Hjemmeværnet har en beholdning på 594 dysekanoner af denne type. Våbnet anvendes som
enhedsvåben.
Øvrige oplysninger: Se under hærens materielkapaciteter.
Systemets operative, tekniske og økonomiske levetid i hjemmeværnet vurderes at vare frem
til 2020.
Samlet set vil systemet på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2020 hvorefter systemet vurderes at være mindre tilfredsstillende
frem til 2025.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.

Enkeltmandsudrustning

Generelt
Hjemmeværnet følger de respektive værns uniformssystemer, og dermed også de løbende
ændringer ved fx overgang til anvendelse af andre støvler som standardudleveret udrustning.
Overgangen til andre systemer end anført vil i givet fald foregå løbende og i takt med den
almindelige nedslidning samt ved nyiklædninger.
Oppakningssystem M/96
Hjemmeværnet anvender i lighed med hæren oppakningssystem M/96. Systemet er fuldt implementeret og er omfattet i standardudrustningen for hjemmeværnets personel.
Oppakningssystemet tilgodeser hjemmeværnets operative behov under de for hjemmeværnet givne operationsvilkår. Systemet opdateres løbende.
Såvel operativt som teknisk og økonomisk forventes systemets levetid i hjemmeværnet at vare frem til 2030.
Samlet set vil systemet på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2030.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Kampuniformssystem M/84
Hjemmeværnet anvender i lighed med hæren kampuniformssystem M/84. Uniformen er fuldt
implementeret og er omfattet i standardudrustningen for hjemmeværnets personel.
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Uniformssystem M/84 opdateres sideløbende med hærens opdateringer, efterhånden som
hjemmeværnets beholdninger opbruges. Det vurderes, at uniformssystemet fortsat har et for
hjemmeværnet tilfredsstillende udviklingspotentiale.
Systemets operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes for hjemmeværnet at vare
frem til 2030.
Samlet set vil systemet på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2030.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Støvler M/58 og M/05
Hjemmeværnet er i færd med at udskifte støvle M/58 til den nyere støvle M/05 som en del af
standardudrustningen for hjemmeværnets personel. Dette finder sted i takt med nyiklædninger til hjemmeværnet, og i øvrigt i takt med nedslidningen af de tilbageværende udleverede
M/58 støvler.
Støvle M/58 vurderes at være ikke tilfredsstillende i hele perioden, da den operative, tekniske
og økonomiske levetid vurderes at være udløbet. Støvlen er under udfasning.
Støvle M/05 vurderes som system at have en operativ, teknisk samt økonomisk levetid frem
til 2030.
Samlet set vil støvle M/05 på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2030.
Rådigheden over materiel til styrkeproduktion vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
CBRN-maske M/69
Hjemmeværnet anvender CBRN-maske M/69 som en del af standardudrustningen for hjemmeværnets personel. Der er til masken indkøbt og udleveret 10.600 multi-filtratorer. Masken
har dermed fået et udvidet anvendelsesområde, herunder anvendelse i forbindelse med civile
ulykker og katastrofer, hvor den tjener som egenbeskyttelse for hjemmeværnets personel i
forbindelse med afspærringsopgaver og lignende.
Den tekniske levetid vurderes at vare frem til 2012.
Den operative og økonomiske levetid vurderes at vare til 2015.
Samlet set vil CBRN-maske M/69 på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til
hjemmeværnets personel frem til 2012. I perioden 2012-2015 vurderes effekten at være mindre tilfredsstillende.
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Rådigheden over materiel til styrkeproduktion vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
CBRN-beskyttelsesdragter
Hjemmeværnet har ca. 1500 sæt CBRN-beskyttelsesdragter som beredskabsbetinget beholdning fordelt med ca. 300 sæt dragter pr. region. Ydermere har hjemmeværnet en ekstra
beredskabsbeholdning på ca. 3360 sæt.
Systemets operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2020.
Samlet set vil CBRN-beskyttelsesdragterne på tilfredsstillende vis kunne anvendes som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2020, hvorefter dragterne anvendelse muligheder vurderes til at være mindre tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til styrkeproduktion vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Hjelm M/48
Hjelm M/48 anvendes som en del af standardudrustningen for hjemmeværnets personel.
Hjelmen gør fyldest som generelt beskyttelsesmiddel i forbindelse med hjemmeværnets indsættelse i militære opgaver. Hjelmen yder dog ikke længere den optimale personelbeskyttelse i forbindelse med opgaver, hvor anvendelsen af våben kan finde sted. Hjelmen må derfor
anses som såvel teknisk som operativt forældet.
Samlet set vurderes hjelm M/48 at være såvel operativt som teknisk forældet, og vurderes
som ikke tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til styrkeproduktion vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Hjelm M/96
Hjelm M/96 er udleveret som en del af udrustningen til hjemmeværnets indsatsstyrke og indgår samtidig som en del af standardudrustningen for hærens personel.
Systemets operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2030.
Samlet set vurderes hjelm M/96 på tilfredsstillende vis at kunne anvendes som udrustning til
hjemmeværnets personel frem til 2030.
Rådigheden over materiel til styrkeproduktion vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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Natbrille M/03
Hjemmeværnet råder over 918 sæt mørkekampudstyr/natbrille M/03. Systemet er et lysforstærkningsudstyr, som muliggør observation under brug af lys fra måne og stjerner.
Systemet muliggør observation, manøvre og kamp på en mørklagt og ubelyst kampplads,
uden brug af hvidt lys. Lysforstærkningsbriller anvendes i hjemmeværnet primært til at overvåge kamppladsen med henblik på at indsætte enhedens rådige ressourcer, herunder også
at koordinere en eventuel indsats i samarbejde med hjemmeværnets eksterne samarbejdspartnere.
Hjemmeværnets enheder råder over mørkekampsmateriel i forskellig
udstrækning alt efter enhedstype og opgave. Den hastige teknologiske udvikling på området vurderes at medføre en forholdsvis hurtig
teknisk og økonomisk forældelse af systemet, sammenholdt med
den forventede operative levetid.
Systemets operative levetid vurderes at vare frem til 2020.
Systemets tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til
2015 - 2017.
Samlet set vurderes natbrille M/03 på tilfredsstillende vis at kunne anvendes som udrustning
til hjemmeværnets personel frem til 2015-2017, og mindre tilfredsstillende indtil 2020.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.

Kommunikationsmateriel

Radiostationer
Hjemmeværnets kommunikationsmateriel er over 35 år gammelt og som en naturlig følge
heraf generelt nedslidt. Materiellet er begrænset til kun at kunne overføre uklassificeret
kommunikation. Hjemmeværnet har radiostation DA/PRC 281, der anvendes mellem regionsniveauet og distrikterne. Rækkevidden er ca. 30 km. Radioen kan ikke overføre datatransmission.
Her ud over rådes over radiostation DA/PRC-271,
DA/PRC-371 og AN-PRC 77 med en rækkevidde på
ca. 10 km.
Systemets operative, tekniske og økonomiske levetid
vurderes at vare frem til 2012.
Samlet set vil hjemmeværnets radiostationer være
mindre tilfredsstillende som udrustning til hjemmeværnets personel frem til 2012, hvorefter systemet vurderes som ikke tilfredsstillende.
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Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
TETRA - kommunikationssystem
Hjemmeværnet er som forsvaret i øvrigt i færd med at indfase TETRA kommunikationssystemet. Hjemmeværnet forventes p.t. at blive forsvarets største bruger af systemet. Systemet gør hjemmeværnets instanser i stand til at kommunikere direkte med de øvrige myndigheder i totalforsvaret samt at koordinere operationer / indsatser med disse myndigheder.
Systemets operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2020.
Samlet set vil TETRA kommunikationssystemet på tilfredsstillende vis kunne anvendes i
hjemmeværnet frem til 2020, hvorefter anvendeligheden vurderes til at blive mindre tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til uddannelse forventes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen forventes tilfredsstillende.
Erstatningsmaterielsituationen forventes tilstrækkelig.

Simulationsmateriel

Navigationssimulator
Hjemmeværnet har i indeværende forlig indkøbt en navigationssimulator til brug ved uddannelsen af marinehjemmeværnets navigatører og fartøjsførere samt til vedligeholdelse af dette
personels erhvervede navigatoriske viden og færdigheder.
Anlægget er placeret på Hjemmeværnsskolen, Marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn i
2007. Der er potentiale til opgradering af systemet. Endvidere er der potentiale til udvikling af
samspil og interoperabilitet med søværnets navigationssimulator.
Systemets operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2020.
Samlet set vil navigationssimulatoren på tilfredsstillende vis kunne anvendes til uddannelse
og træning af hjemmeværnets personel frem til 2020, hvorefter anvendelsesværdien vurderes til at blive mindre tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Laserduelsystem
Hjemmeværnet overtager 310 sæt til laserduelsystemer fra hæren til gevær M/95 med forventet levering medio år 2008.
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Systemets tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2015. Den operative levetid vurderes at vare frem til 2020.
Samlet set vil skydesimulatorerne på tilfredsstillende vis kunne anvendes til uddannelse og
træning af hjemmeværnets personel frem til 2015, hvorefter det vil være mindre tilfredsstillende indtil forventeligt 2020. Dette er i overensstemmelse med hærens vurdering, hvor gevær M/95 økonomiske levetid vurderes at udløbe i 2020.
Rådigheden over materiel til uddannelse forventes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen forventes tilfredsstillende.
Erstatningsmaterielsituationen forventes tilstrækkelig.

Køretøjer

Generelt
Hovedparten af hjemmeværnets køretøjer er i dag i en teknisk ikke tilfredsstillende stand. En
del af bestanden står over for kassation. Det vurderes, at der fortsat vil være et operativt behov for lastbiler til rådighed for hjemmeværnet frem til 2030.
MAN 8
Hjemmeværnet har 109 MAN 8 lastbiler, hvoraf
en del står over for kassation, og en del ikke
længere er rentable i drift.
Det vurderes at være mindre tilfredsstillende, at
bestandens tekniske og økonomiske levetid forventes at udløbe ultimo år 2010. I perioden efter
2010 vurderes det at være ikke tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
MAN 10
Hjemmeværnet har 27 MAN 10 lastbiler, som fortsat er rentable i drift.
Det vurderes at være mindre tilfredsstillende, at hovedparten af køretøjerne forventes at have
en teknisk og økonomisk levetid frem til perioden 2012-2015. I perioden efter 2015 vurderes
det at være ikke tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Mercedes GD
Hjemmeværnet har 25 Mercedes GD, som fortsat er rentable i drift.
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Det vurderes at være mindre tilfredsstillende, at hovedparten af køretøjerne forventes at have
en teknisk og økonomisk levetid frem til perioden 2012-2015. I perioden efter 2015 vurderes
det at være ikke tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
Andre køretøjer
Hjemmeværnet har en pulje af forskellige modeller af personbiler til rådighed. Køretøjerne
anvendes i forbindelse med hjemmeværnets operative virke. Disse bliver typisk udskiftet efter
5 år eller 100.000 km.
Sanitetstrailere
Der er i 2005 indkøbt og indfaset 24 sanitetstrailere til hjemmeværnet med henblik på at øge den pre-hospitale indsatskapacitet.
Den operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes at
vare tilfredsstillende frem til 2020, herefter vurderes anvendelsen at være mindre tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.

Fartøjer

Generelt
Marinehjemmeværnets fartøjer er en integreret del af totalforsvaret i maritimt regi. Fartøjerne
er designet til løsning af opgaver i de danske farvande. Marinehjemmeværnet har 30 fartøjer
med gummibåde. De skal med én times varsel, baseret på frivilligt beredskab, kunne indsættes i løsning af katastrofeopgaver inden for maritim forureningsbekæmpelse samt eftersøgnings- og redningstjeneste i de danske farvande.
Marinehjemmeværnets fartøjer skal kunne løse samfundsnyttige opgaver for søværnet, herunder farvandsovervågning, maritim assistance service, havmiljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse samt eftersøgnings- og redningstjeneste. Fartøjerne skal endvidere
kunne fungere som platformstøtte til forsvaret og civile myndigheder, der måtte have behov
for maritim støtte.
For så vidt angår bevæbningen af marinehjemmeværnets fartøjer er MHV 800-klassen og
MHV 900-klassen forberedt til at kunne bevæbnes med to 12,7 mm tungt maskingevær som
erstatning for let maskingevær M/62 (jf. hærens levetidsvurdering af dette).
Marinehjemmeværnsfartøj 90-klassen
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Hjemmeværnet råder over seks fartøjer af MHV 90-klassen, som er en fartøjstype specielt
bygget til hjemmeværnet i perioden 1973-75. Fem af fartøjerne er planlagt udfaset i takt med
tilgangen af de resterende fartøjer af MHV 900-klassen jf. aftale om forsvarets ordning fra
2005-2009. Der vil i slutningen af 2009 være et fartøj af MHV 90-klassen tilbage.
MHV 90-klassen har en besætning på 12 personer
og er bevæbnet med to LMG M/62, og kan ikke medbringe flydespærringer til operativ indsats ved olieforureningsbekæmpelse. Enheden har et ringe fartpotentiale og en ringe evne til at operere med gummibåd i forbindelse med redningsopgaver.
Det vurderes ikke rentabelt at levetidsforlænge det
tilbageværende fartøj henset til fartøjets tekniske tilstand.
Fartøjets operative levetid vurderes at være udløbet.
Fartøjets tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2012.
Samlet set vil MHV 90-klassen maksimalt kunne anvendes til løsning af marinehjemmeværnets opgaver mindre tilfredsstillende frem til 2012, hvorefter det vurderes ikke tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes mindre tilfredsstillende.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Marinehjemmeværnsfartøj 800-klassen
Hjemmeværnet råder over 18 fartøjer af MHV 800-klassen bygget og søsat i perioden 19921999. MHV 800-klassen har en besætning på 12 personer og er bevæbnet med to LMG
M/62. Den kan ikke medbringe flydespærringer til operativ indsats ved olieforureningsbekæmpelse.
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MHV 800-klassen er løbende blevet moderniseret og vedligeholdt og vurderes forsat at have
potentiale til løbende opgradering. Herunder er der foretaget beregninger på en eventuel forlængelse af skrogene. Den vil muliggøre medtagelse og håndtering af to flydespærringer
monteret på ruller.
Fartøjernes planlagte levetid er 30 år.
Fartøjets operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare frem til 2022-2029.
Samlet set vurderes MHV 800-klassen at have potentiale til at kunne anvendes tilfredsstillende til løsning af marinehjemmeværnets opgaver frem til 2022-2029, hvorefter anvendelsen
vurderes mindre tilfredsstillende.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes mindre tilfredsstillende. Opbygning af kritisk reservedelslager er iværksat.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
Marinehjemmeværnsfartøj 900-klassen
Hjemmeværnet råder over seks fartøjer af MHV 900-klassen. De er tilgået siden 2003, og
yderligere fem fartøjer tilgår løbende i perioden frem til 2009 med henblik på at erstatte fem
af de seks resterende fartøjer af MHV 90-klassen. Derved opretholdes marinehjemmeværnets kapacitet og beredskab. Ydermere har hjemmeværnet option på bygning af et 12. fartøj i
serien til eventuel erstatning for det sidste fartøj af MHV 90-klassen.
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MHV 900-klassen har en besætning på 12 personer og er bevæbnet med to LMG M/62. MHV
900-klassen er designet til at kunne medbringe to flydespærringer monteret på ruller, hvorved
marinehjemmeværnets havmiljøkapacitet er blevet optimeret. Der er planlagt indkøb af kystflydespærringer til alle MHV 900-klassens fartøjer, samt et uddannelsessæt til Hjemmeværnsskolen. Fartøjernes planlagte levetid er 30 år.
Fartøjets operative, tekniske og økonomiske levetid vurderes at vare til efter år 2030.
Samlet set vurderes MHV 900-klassen at kunne anvendes til løsning af marinehjemmeværnets opgaver tilfredsstillende til efter 2030.
Rådigheden over materiel til uddannelse vurderes tilstrækkelig.
Reservedelssituationen vurderes mindre tilfredsstillende. Opbygning af kritisk reservedelslager er iværksat.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
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7. Oppakningssystem M/96

6. Dysekanon M/79 og M/85

5. Panserværn M/95 og M/97 Confined
Space

4. Let støttevåben 5,56 mm M/95

3. Let maskingevær M/62

2. Gevær 7,62 mm M/75

1. Gevær 5,56 mm M/95

Materielkapacitet

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

211

O, T, Ø

T

T, O

O

T, O

O

T, Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Levetidsskema, hjemmeværnet

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
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212

15. Natbrille M/03

14. Hjelm M/96

13. Hjelm M/48

12. CBRN-dragtsæt

11. CBRN-maske M/69

10. Støvler M/05

9. Støvler M/58

8. Uniformssystem M/84

Materielkapacitet

212

(Udfases løbende. Ikke tidsfastsat. Afløses af Hjelm M/96)

(Udfases løbende. Ikke tidsfastsat. Afløses af Støvle M/05)

T, Ø

O, T, Ø

T

O

O, T

O, Ø

O, T, Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
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15. maj 2008
Levetids- faktorer

213

T, Ø

T, Ø

T, Ø

22. Lastbiler, MAN 10

23. Lette køretøjer, Mercedes GD

T, Ø

T, Ø

Ø

21. Lastbiler, MAN 8

O, T

O, T, Ø

19. Navigationssimulator

20. Laserduelsystem

O, T, Ø

O, T, Ø

17. Radio DA/PRC-271/-371, AN-PRC 77

18. Radio TETRA

O, T, Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Ikke tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

16. Radio DA/PRC 281

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007
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214
Levetids- faktorer

O, T, Ø

26. Fartøj MHV 800-kl

214

O

25. Fartøj MHV 90-kl

27. Fartøj MHV 900-kl

O, T, Ø

T, Ø

15. maj 2008

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Mindre tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

O, T, Ø

24. Sanitetstrailere

Materielkapacitet

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007
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Værnsfælles materielkapaciteter

Dette afsnit gennemgår og beskriver værnsfælles materielkapaciteter fremskrevet til udgangen af 2009, hvorefter kapaciteternes potentiale vurderes i perioden 2010-2030.

Specialoperationsmateriel

Det er kendetegnende for specialoperationsstyrkers materielkapaciteter, at disse udskiftes
med nyt materiel eller modificeres hyppigere end resten af forsvarets materielkapaciteter.
Specialoperationsstyrker råder bl.a. over indsatsfartøjer og indsatskøretøjer med integrerede
våben- og ildledelsessystemer, personbeskyttelse, moderne sløringsmateriel, sensor- og detekteringssystemer samt kommunikationssystemer herunder til satellitkommunikation og netværksintegrering. Specialoperationsstyrkernes materielkapaciteter er generelt værnsfælles
med stor vægt på interoperabilitet i relation til multinational opgaveløsning.
Materiellet anvendes ved Jægerkorpset og Søværnets Frømandskorps.

Lejrmateriel

Lejrmateriel er en væsentlig forudsætning for at etablere et deployeringsberedskab til nye, internationale missioner og pludseligt opståede behov ved eksisterende missioner. Lejrkapaciteter omfatter mobile og semimobile kapaciteter. Ved længerevarende missioner benyttes
endvidere stationære lejrkapaciteter.
Ved deployering, flytning, almindelig uddannelsesbrug og operativ indsættelse i ekstreme
klimazoner nedslides kapaciteterne hurtigt, hvorfor de som helhed må betragtes som forbrugsgenstande. Lejrkapaciteter er således kendetegnet ved en relativt hurtig afskrivning, typisk 1-2 år efter etablering. Det betyder, at det normalt ikke kan betale sig at hjemtage kapaciteten ved missioners ophør. Hæren råder over tre pakninger til stationære lejre samt en
mobil lejr. Hæren og flyvevåbnet opbygger i løbet af 2008-2009 hver især en semimobil lejr.
Lejrkapaciteter omfatter bl.a. indkvarteringsfaciliteter, mobil initial-køkkenkapacitet, mobil initial-vaskerikapacitet, mobil vandkapacitet til transport, opbevaring, vedligeholdelse og distribution af vand, klimakapaciteter til diverse lejrfaciliteter primært til brug i varme og tørre områder.
Herudover omfatter det containerkapaciteter som indeholder køle- og affugtningscontainere,
køle- og frysecontainere, drivmiddelcontainere, arbejdscontainere og generatormateriel til
containere
Lejrmateriellet er organisatorisk fordelt til og anvendes ved udsendte styrker, samt til forudgående uddannelse.
Henset til den hurtige afskrivning af materiellet er der ikke fastsat levetid for systemerne.
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CBRN-materiel

CBRN-masker
Forsvaret råder over ca. 65.000 CBRN beskyttelsesmaske M/93. CBRN-masken anvendes af
alt personel i den operative struktur til personlig beskyttelse mod biologiske og kemiske
kampstoffer i damp og aerosolform samt mod radioaktivt støv.
Masken vurderes operativt tilfredsstillende frem til 2015. Masken produceres fortsat, og der
vurderes ikke problemer med at skaffe reservedele. CBRN-maske M/93 vurderes ikke at have noget udviklingspotentiale. Det vurderes, at masken kan holdes teknisk tilfredsstillende
frem til 2013.
CBRN-maske M/93 vurderes tilfredsstillende frem til 2013 og mindre tilfredsstillende frem til
2015.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
CBRN-dragtsæt
Forsvarets beholdning af CBRN-dragter er anskaffet
fra 1989 og er levetidsforlænget af flere gange. Med
udgangen af 2004 var alle dragter over 10 år gamle.
Typen testes årligt, og enkelte partier lever fortsat op
til kravene.
Dragten vurderes ikke egnet til brug i meget varme og
tørre områder, og dragten vurderes ikke at have noget
udviklingspotentiale.
Den af producenten garanterede levetid udløb 2004.
Det vurderes ikke muligt på længere sigt at kunne fortsætte den hidtidige tekniske levetidsforlængelse.
CBRN-dragten vurderes mindre tilfredsstillende frem til
2010 og herefter ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.
CBRN-beskyttelsessystemer til grupper af personel
CBRN-beskyttelsessystemer til grupper af personel, på engelsk Collective Protection
(COLPRO) omfatter en lang række systemer, der tillader grupper af personel at arbejde, opholde sig og hvile, selvom de opholder sig i CBRN-inficerede områder.
Forsvaret råder over to typer COLPRO-systemer:
x Seks COLPRO, SCHALL 300-telte anskaffet i 2002, og
216

216
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fire COLPRO ”Rapid Deployable System” anskaffet i 2005. Disse er oprindeligt anskaffet til brug for et F-16 styrkebidrag, men kan efter behov anvendes værnsfælles.

COLPRO-faciliteterne anvendes ved deployerbare enheder, der planlægges indsat i områder, hvor der er trussel om anvendelse af CBRN-kampstoffer. COLPRO-faciliteterne kan anvendes til væsentlige dele af stabe, til sanitetsinstallationer eller som nævnt til personel, der
har behov for hvile i trods det kontamineret område.
Systemerne vurderes operativt og teknisk tilfredsstillende frem til 2020 under udnyttelse af
systemernes begrænsede udviklingspotentiale. Systemerne vurderes mindre tilfredsstillende
frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er ikke til rådighed.
Automatiske C-detektorer
Forsvaret råder over knap 500 M/85 automatiske C-detektorer. Detektoren anvendes som
overvågningssporemateriel og ved overvågning af kollektive beskyttelsesanlæg.
Detektoren anvendes ved alle udsendte enheder i områder, hvor kemiske kampstoffer eller
toksiske industrielle kemikalier har været anvendt, eller trussel herom foreligger.
Detektoren er operativt og teknologisk forældet og besidder ikke et udviklingspotentiale.
Detektoren er alene i stand til at detektere nervegas, hvilket ikke dækker tidssvarende trusselsbilleder.
Den automatiske C-detektor vurderes ikke tilfredsstillende.
Rådighed over materiel til uddannelse er ej relevant.
Reservedelssituationen er ej relevant.
Rådighed over erstatningsmateriel er ej relevant.

Luftmålsdroner

Luftmålsdrone systemet BANSHEE blev indkøbt i 1998 til brug i søværnet som luftmålsdrone
ved luftmålsskydninger med SEA STINGER og artilleri. Da alle tre værn benyttede STINGER
missiler i deres jordbaserede luftforsvar, blev det i 2003 besluttet at indkøbe yderligere et system og oprette et værnsfælles droneelemnet ved Søværnets Våbenkursus på Sjællands
Odde. BANSHEE luftmålsdroner flyver i dag som luftmål ved skydninger for hærens luftforsvarsenheder, søværnets sejlende enheder samt som luftmål ved luft til luft skydninger for F16.
Systemets hjerte er kontrolenheden, som er baseret på en COTS-computer og kan kontrollere op til fire droner samtidigt. Dronen er udstyret med en af to forbrændingsmotorer som driver en propel, hvorfor hastigheden er begrænset til maksimalt 200 knob. Dette betyder, at
dronen ikke er et 100 % realistisk mål.
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Der bliver løbende indkøbt erstatningsdroner, efterhånden som de ældre beskadiges eller
skydes ned. Dermed har det også været muligt løbende at overgå fra BANSHEE 400 dronen
til BANSHEE 500 dronen. Derfor bliver det samlede system heller ikke umiddelbart teknisk
forældet. Derfor vurderes systemets tekniske levetid at være til 2025.
Samlet vurderes systemet tilfredsstillende frem til 2025.
Rådighed over materiel til uddannelse er tilstrækkelig.
Reservedelssituation er tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel er til rådighed.
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5. BANSHEE luftmålsdrone

4. Automatisk C-detektor M/85

3. CBRN-beskttelse, COLPRO

2. CBRN-dragtsæt

1. CBRN-masker M/93

Materielkapacitet
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O

O, T

T

O

O, T

O

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Ikke tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Ikke til rådighed.

Materiel til uddannelse: Ej relevant.
Reservedelssituationen: Ej relevant.
Erstatningsmateriel: Ej relevant.

Materiel til uddannelse: Tilstrækkelig.
Reservedelssituationen: Tilfredsstillende.
Erstatningsmateriel: Til rådighed.

Øvrige faktorer

Operative faktorer/ Tekniske faktorer/ Økonomiske faktorer

Levetids- faktorer

O, T, Ø

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Grøn/Gul Gul/Rød

Perioden år 2010-2030

Tilfredsstillende/ Mindre tilfredsstillende/ Ikke tilfredsstillende

Levetidsskema, værnsfælles kapaciteter
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KAPITEL 3 – Vurdering af de teknologiske udviklingstendenser

Kapitel 3 vurderer den forventede teknologiske udvikling på materielområdet og dennes betydning for forsvarets materielanskaffelser over en 20-årig planlægningshorisont.

Teknologiudviklingens betydning for materielkapaciteterne generelt

Forsvarets materielkapaciteter er allerede i væsentlig grad afhængige af civilt udviklet teknologi, og denne afhængighed må forventes at blive yderligere forøget i den 20-årige periode,
som rapporten dækker. Det gælder både for komplette systemer og for komponentniveauet.
Inden for flere områder er civil teknologi førende, og vil langt hen ad vejen kunne tilfredsstille
forsvarets behov for teknologiudvikling. Dette gælder blandt andet inden for informationsteknologi, kommunikationsteknologi, simuleringsteknologi, materialeteknologi og sensorteknologi. Der vil dog fortsat være områder, hvor teknologi må udvikles på militære præmisser, primært inden for militær våbenteknologi, visse militære sensorer, bl.a. radar, samt større militære platforme som skibe, fly og kampkøretøjer.
Den operative forældelse af visse materielkapaciteter vil ske hurtigere, fordi potentielle modstandere også har adgang til avanceret, civil teknologi. I den forbindelse kan der blive behov
for helt nye kapaciteter. Den tekniske forældelse vil også ske hurtigere, fordi den civile teknologiske livscyklus er kort. Ligeledes vil den økonomiske forældelse ske hurtigere, fordi de generelt lavere anskaffelsesomkostninger for COTS-teknologi bevirker, at nyanskaffelser kan
være billigere end vedligeholdelse. Samlet set betyder den forøgede anvendelse af civil teknologi en hurtigere forældelse og dermed et hyppigere forekommende behov for erstatning
eller opgradering.
Forsvarets voksende anvendelse af civile eller dual-use21 teknologier har indflydelse på det
teknologiske livsforløb. Tiden fra en teoretisk opdagelse i et civilt laboratorium til en endelig
operativ anvendelse vil blive kortere end for mere traditionel udvikling af militær teknologi.
Dette medfører et voksende pres for på nogle områder at følge den civile teknologiske livscyklus. Aktiviteter som teknologiovervågning, vurdering af parathed af teknologien, vurdering og
anvendelse af standarder, vurdering og eksperimenter med militær anvendelse m.v. vil blive
af voksende betydning.
Anvendelse af ny teknologi i forsvaret kræver, at teknologi og operative koncepter bliver afprøvet og evalueret før implementering i fuld skala. Systematiske eksperimenter kombineret
med simuleringer vil være nødvendige forudsætninger for fyldestgørende vurderinger, ikke
mindst fordi det i mange tilfælde vil være den eneste måde, hvorpå fornødne data kan tilvejebringes. Foruden praktiske eksperimenter med teknologi og kapaciteter kan teknologiske
muligheder evalueres med simulering, computerunderstøttede øvelser, krigsspil m.v. Dette
kan foregå både nationalt og i samarbejde med forsvarets samarbejdspartnere, herunder
NATO.

21

”Dual-use” udtrykker, at teknologien kan anvendes både civilt og militært.
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Tilpasning til den korte teknologiske livscyklus og anvendelse af åbne standarder gør det essentielt, at man er i stand til løbende at opgradere materiellet. Derfor bør specifikke danske
tilpasninger så vidt muligt undgås, idet denne tilpasning ellers skal gentages ved efterfølgende opgraderinger. Såfremt militær tilpasning af civil teknologi er nødvendig, bør denne tilpasning udføres i samarbejde med koalitionspartnere, herunder NATO.
De generelt lavere anskaffelsespriser og den omfattende teknologispredning, bl.a. støttet af
den store mængde let tilgængelig information i det offentlige rum, gør, at potentielle modstandere også har adgang til teknologisk avancerede løsninger, fx er kryptering blevet tilgængeligt for og anvendt af alle - også modstandere - hvorfor også informationsindhentning i
relation til truslen bliver vanskeligere. Dette har militære konsekvenser, idet denne teknologi
kan anvendes som dele af (improviserede) våben. Forsvarets materielkapaciteter skal være
forberedt til at kunne imødegå sådanne, opdukkende trusler, ligesom anskaffelse af nye materielkapaciteter kan være nødvendige for at kunne bekæmpe denne type modstandere. Nye
uforudsigelige trusler vil opstå, og tilpasning af eksisterende materielkapaciteter må ske løbende. Ydermere må den tid, der er til rådighed til at gennemføre ændringerne, forventes
drastisk nedsat, fordi risikoen ved at være ubeskyttet i længere tid er uacceptabel.
Teknologiudviklingen drives i høj grad af den civile sektor og er derfor uden for forsvarets
kontrol, hvilket bevirker, at balancen mellem midler og modmidler får væsentlig større betydning end hidtil. Nye materialer med forøget platform- og personbeskyttelsesegenskaber vil fx
kunne modsvares af en forøget effekt og sprængvirkning af våben. Lavere signaturer og bedre stealth-egenskaber modsvares af bedre sensorer og sensornetværk. Informations- og
kommunikationsteknologi anvendt overalt vil modsvares af forøget sårbarhed over for såvel
elektromagnetiske våben22 som cyberspace-baserede angreb i form af indtrængen i netværket. Denne balancegang får store konsekvenser for forældelsestakten af materielkapaciteterne og dermed for udskiftning eller opgradering.

NBO betydning for materielkapaciteter

Inden for den 20-årige planlægningsperiode vil dansk forsvars transformation mod NBO få
stor betydning for materielkapaciteterne. Kapaciteter skal være ”NBO parate” for at kunne
anvendes sammen med de ”netværk af netværk”, der er en del af NBO konceptet. Da også
primære koalitionspartnere går NBO vejen, skal de danske materielkapaciteter - af hensyn til
interoperabilitet - tilpasses til samme tempo som partneres kapaciteter.
Materielkapaciteternes ”NBO parathed” vil have indflydelse på opstilling, drift, opgradering og
udfasning af kapaciteterne. Paratheden indebærer, at materielkapaciteter er udstyret med
den nødvendige kommunikationsteknologi, således at information frit kan flyde mellem alle
tilkoblede kapaciteter med henblik på at forøge den operative effektivitet.
For at fremtidens materielkapaciteter kan leve op til disse krav, er det vigtigt med en fast forankret sammenhængende arkitektur, som i videst muligt omfang er baseret på udvalgte åbne
standarder. Denne arkitektur skal sikre den nødvendige interoperabilitet. Den operative an22

Elektromagnetiske våben er de såkaldte High Power Microwave våben, der blandt andet kan ødelægge eller
forstyrre de elektroniske komponenter, der anvendes inden for informations- og kommunikationsteknologi.
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vendelse af værnsfælles systemer kan udmærket være vidt forskellig, men basis er i videst
mulige omfang de samme tekniske systemer. Eksempelvis er visionen i forsvarets sammenhængende arkitektur for informations- og kommunikationssystemer, at værnsspecifikke informations- og kommunikationssystemer ikke er relevante i fremtiden. På samme måde og
under det samme krav om interoperabilitet vil såkaldt ”danske” løsninger, dvs. dansk udviklede materielløsninger, søges undgået, hvis de ikke i fornødent omfang tager højde for samarbejdspartneres standarder og kapaciteter.
Samlet set er en materielkapacitet NBO parat, hvis:
x Den kan integreres i kommunikations- og informationsinfrastrukturen,
x Den efterlever arkitekturen, herunder lever op til de valgte åbne standarder.
x Er teknologisk moden, ligesom tilkobling til og anvendelse med eksisterende udstyr
skal være afprøvet.
Paratheden af en materielkapacitet er således en vurdering af, i hvilket omfang disse krav er
eller kan forventes at blive opfyldt.
Med opbygning af evnen til at deltage i og gennemføre NBO øges også afhængigheden af informations- og kommunikationsnetværk. Der vil derfor være behov for fortsat at udvikle evnen til at forsvare egne netværk. Denne evne indgår – sammen med andre – i begrebet
Computer Network Operations (CNO). CNO er nærmere beskrevet nedenfor.

Teknologiudviklingens betydning for specifikke materielkapaciteter

I det følgende gives en vurdering af teknologiens indvirkning på en række udvalgte specifikke
typer af materielkapaciteter. Der beskrives kun forhold, hvor der er en væsentlig teknologisk
indvirkning i den 20-årige planlægningsperiode.
Militære platforme
Mulighederne for passiv og reaktiv beskyttelse af militære platforme er primært baseret på
udviklingen inden for materialeteknologi. Udviklingen af både traditionelle og improviserede
våben gør, at beskyttelse af landmilitære platforme ved anvendelse af forskellige typer af
pansring og selvbeskyttelsessystemer bliver stadigt vigtigere. Ikke kun pansringen, men også
de egentlige konstruktionsmaterialer, undergår en hastig udvikling. Udviklingen af moderne
materialer som kompositter, keramiske og fiberforstærkede materialer gør, at metaller som
aluminium og stål i stigende grad bliver erstattet af lettere og stærkere materialer. Lette og
stærke metaller som titanium får også voksende udbredelse. Den voksende anvendelse af
nanoteknologi23 gør det også muligt at få platforme med dedikerede militære egenskaber
som mindre signatur, bedre stealth-egenskaber og bedre tolerance over for kampskader. Ved
konstruktion af nye store platforme, som eksempelvis fly, giver voksende anvendelse af modellerings- og simuleringsteknologi mulighed for på forhånd at vurdere effekten af materialevalg, formgivning, farvevalg m.v. på signatur og stealth-egenskaber.

23
Nanoteknologi betegner de teknikker og processer, der muliggør manipulation af individuelle atomer ved design af materialer. Mange fundamentale fysiske egenskaber bestemmes på nanoskala. Nanoteknologi giver også mulighed for fremstilling af miniatureudgaver af komponenter.
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Udviklingens muligheder for aktiv beskyttelse af de militære platforme er baseret på en bedre
detektering af modstanderes våbenanvendelse samt anvendelse af de bedst egnede modmidler mod disse våben. Brug af bedre sensorer og brug af mange små sensorer, der alle
samarbejder i sensornetværk, vil give en hurtig, præcis og dermed mere effektiv detektering
af trusler. Udviklingen inden for modellering, optimering og intelligente systemer vil give bedre beslutningsstøttesystemer til at styre anvendelsen af modmidler, der teknologisk spænder
bredt. Det omfatter eksempelvis udvikling inden for automatisk udskydning af falske mål, der
er tilpasset både aktuelle våbentrussel, signaturen af egen platform og de operative omgivelser. Også teknologi, der kan afbøde virkning af modstanderes våbenanvendelse, vil få voksende betydning. Dette spænder vidt, eksempelvis fra nedskydning af indkomne missiler og
jamming af avancerede missilers søgehoved til brug af elektromagnetiske våben til uskadeliggørelse af elektronisk styrede vejsidebomber og afbøjning af projektiler i en platforms ydre
lag af pansring.
Samlet set vil en bred vifte af forskellige typer af platformsbeskyttelse blive tilgængelig i den
20-årige planlægningshorisont. Dette bevirker, at der vil være en balancegang mellem anskaffelser eller opgraderinger af beskyttelsen og fremkomst af nye eller ændrede trusler, både i relation til avancerede og mere traditionelle våben.
Ubemandede platforme under enhver form vil blive tilgængelige. Udviklingen i informationsog kommunikationsteknologi og sensorteknologi gør, at disse systemer kan gøres mere og
mere autonome eller fjernstyres og dermed være anvendelige til flere missionstyper. Denne
forøgede fleksibilitet vil muliggøre, at nogle bemandede platforme vil kunne erstattes af ubemandede platforme i den 20-årige periode. Der vil dog stadig være behov for bemandede
platforme, idet ubemandede platforme ikke i alle tilfælde vil have den fornødne fleksibilitet.
De ubemandede platforme har fx p.t. opgavemæssige begrænsninger som følge af platformenes specialisering mod en eller få opgaver, og der er praktiske begrænsninger i fjernstyring på op til flere tusinde kilometers afstand og dermed begrænsninger i mulighederne for
hurtigt at danne sig et overblik over den lokale situation og reagere herpå. Den fulde udnyttelse af mulighederne i ubemandede platforme vil desuden hænge sammen med afklaring af
de juridiske aspekter i anvendelsen - det er p.t. ikke lovligt at flyve ubemandede platforme i
civilt luftrum over fx Europa af hensyn til kollisionsrisiko m.m.
Våben- og andre effektorkapaciteter24
Den teknologiske udvikling inden for energetiske25 materialer og våbenteknologi bevirker, at
udviklingen for våbenkapaciteterne går mod mere avancerede våben med større præcision,
længere rækkevidde og bedre afstemt effekt, der vil bidrage til at begrænse utilsigtede ødelæggelser. Et eksempel er, at udvikling af materialer med større sejhed giver en forbedret effekt i kraft af bedre gennemtrængningsevne af projektiler. Et andet eksempel er, at bedre materialer til kanonrør og mere effektive drivladninger giver mulighed for en større mundingshastighed, hvilket betyder, at artilleri kan få længere rækkevidde. Anvendelse af våbenkapaciteter med eksempelvis lang rækkevidde eller anvendelse af ubemandede platforme, der styres
24

Begrebet ”effektor” dækker våben og andre midler, som direkte påvirker en modstander eller hans materiel.
Energetiske materialer er karakteriseret ved et højt indhold af energi, der kan frigives på en kontrolleret måde.
Eksempler på militær anvendelse er sprængstoffer, drivladninger til artilleri og drivmidler til missiler.
25
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på afstand eller opererer autonomt, kan give operative fordele på kamppladsen som fx øget
effekt og minimering af egne tab.
Missiler følger de generelle tendenser med større hastighed, længere rækkevidde og bedre
effekt i målet. Samtidig bliver missiler mere intelligente og fleksible, både hvad angår navigation, evnen til at finde og ramme målet, samt undgå modmidler. Tilsvarende vil der dog finde
en udvikling sted inden for modmidler, men udviklingen kan betyde, at bekæmpelse og ødelæggelse af indkommende missiler kan blive yderst vanskelig. Dette betyder, at udvikling af
nye taktiske koncepter til missilbekæmpelse kan blive aktuelle. Også truslen fra langtrækkende ballistiske missiler har sat gang i udviklingen inden for flere områder af missilteknologi.
Eksempelvis vil nye og stærkere materialer bedre kunne modstå aerodynamiske påvirkninger
ved hurtige manøvrer, eller brug af ny teknologi til effektiv navigering og manøvrering for at
kunne ramme et mål præcist. Disse udviklingstendenser kan også få betydning for dansk forsvar med nye trusler og muligheder at forholde sig til.
Den forventeligt større betydning af andre effektorkapaciteter, herunder ikke-dødelige våben,
elektronisk krigsførelse og Computer Network Operations (se selvstændigt afsnit herunder)
betyder, at disse forskellige kapaciteter skal anvendes koordineret og sammenhængende for
optimal løsning af opgaverne.
Ikke-dødelige våben er designet og udviklet til at afvise personer eller gøre dem ukampdygtige, idet der samtidig kun er lille sandsynlighed for at påføre personerne dødelige eller permanente skader. Ikke-dødelige våben kan også anvendes til at gøre platforme eller faste installationer ubrugbare, idet der samtidig er en minimal uønsket ødelæggelse eller påvirkning
af omgivelserne. Ikke-dødelige våben spænder teknologisk meget vidt, herunder brug af
akustisk støj, blændende lasere, elektromagnetisk våbenteknologi samt anvendelse af ikkedræbende projektiler. Også fysiske virkemidler som eksempelvis spærringer, barrierer, stave
og skum er typiske ikke-dødelige våben.
Computer Network Operations
Cyberspace er et kamprum, der får voksende betydning pga. den stigende anvendelse og
øgede afhængighed af informations- og kommunikationssystemer - blandt andet i forbindelse
med opbygning af evnen til at deltage i og gennemføre NBO med netværk af netværk mellem
enheder, værn og nationaliteter. Dette betyder, at forsvaret skal kunne operere i cyberspace
og samtidig forhindre modstandere i at operere. I cyberspace vil fokus være på kapaciteter til
udførelse af Computer Network Operations26, der drejer sig om herredømmet over informations- og kommunikationssystemer samt information i netværket. Området omfatter aktiviteter
til forsvar af egne systemer, aktiviteter til angreb på modstanderens systemer og aktiviteter til
at skaffe information om og hente information i modstanderes systemer. Da angreb på informations- og kommunikationssystemer kan udføres med få ressourcer og relativt risikofrit, er
angreb på disse systemer et oplagt våben for enhver modstander, herunder også som middel
i en asymmetrisk konflikt. Dette betyder, at forsvaret bør videreudvikle evnen til at forsvare

26

Computer Network Operations svarer på mange måder til elektronisk krigsførelse, blot er kamprummet cyberspace, dvs. netværk og information, i stedet for det elektromagnetiske spektrum.
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egne informations- og kommunikationssystemer, samt opbygge en viden om en offensiv anvendt operativ militær kapacitet over for potentielle modstandere.
Overvågnings- og rekognosceringskapaciteter
Udviklingen i sensorteknologi og sensornetværk er grundlaget for overvågnings- og rekognosceringskapaciteter. Anvendelse af sensornetværk med mange sensorer vil samlet forbedre
muligheden for detektering og identifikation af mål. Hertil kommer det fortsatte behov for større, decideret militære sensorer - eksempelvis multifunktionsradar, der fleksibelt kan anvendes til fx overvågning, målfølgning og elektronisk krigsførelse. Ved anvendelse i fx et fly vil
opnås en forbedret evne til samtidig at opdage og stedfæste mål på landjorden, hvilket bl.a.
kan give en markant forbedret evne til præcist at bekæmpe mål på landjorden.
Udvikling af softwaredefineret radar27 giver en endnu større fleksibilitet i radaranvendelse.
De elektromagnetisk baserede sensorer som radar og elektrooptiske sensorer udvides til
stadig flere frekvensområder. Dette sikrer en alt-vejrskapacitet og forøger mængden af de
objekter, der kan detekteres og moniteres. En tilsvarende tendens ses i akustiske og seismiske sensorer. Ved at sammensætte information fra flere sensorer, enten af samme type eller
af forskellig art, opnås større viden om operationsområdet. Forsvaret kortlægger sine væsentligste sensorer med henblik på at optimere deres anvendelse, så sensorernes information kan stilles til rådighed bredt, også ud over det domæne, de oprindeligt var anskaffet til.
Tilsvarende skal nye sensorer bedømmes ud fra deres evne til at indgå i større netværk, så
fx landbaseret rekognoscering foretaget med elektrooptiske sensorer på kampkøretøjer indgår sammen med satellitbilleder og oplysninger fra ubemandede platforme i den information,
der eksempelvis kan give et situationsbillede. Dette situationsbillede kan udbygges med information fra andre sensorer og strategiske efterretninger.
Kommunikationskapaciteter
Kommunikationssystemerne vil fortsat være præget af internetteknologiens anvendelse i de
netværk, der udgør en væsentlig del af informationsinfrastrukturen. Forsvarets krav til realtidsinformation og datasikkerhed betyder dog, at internetteknologi ikke kan tilfredsstille alle
forsvarets krav, hvorfor der også er behov for dedikerede, militære datalinks.
Teknologien har muliggjort, at langt de fleste funktioner i en radio kan implementeres i software. Det giver fleksibilitet med hensyn til radioens rolle og med hensyn til frekvens, modulationsform og protokoller på alle niveauer. Sådanne softwaredefinerede radioer bliver en
grundpille i trådløst kommunikationsudstyr. Fleksibiliteten kan bl.a. udnyttes til at give interoperabilitet både mellem militært udstyr internt og mellem militært og civilt udstyr som mobiltelefonnettet og et kommende beredskabsnet. For forsvaret betyder dette, at en enkelt radioplatform kan indeholde forskellige radiobaserede frekvensområder som eksempelvis UHF,
VHF og HF. Den stigende udbredelse af softwaredefinerede radioer vil give både den enkelte
soldat og føringssystemerne mulighed for at anvende både militære kommunikationssystemer, som fx taktiske radioer, og civile systemer, som mobiltelefoni.
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Softwaredefineret radar udvikles efter samme principper som softwaredefineret radio - se afsnit om kommunikationskapaciteter.
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Føringsstøttekapaciteter
Disse kapaciteter omfatter kommando- og kontrolsystemer samt de tilknyttede kommunikationssystemer. Udvikling på teknologiområdet vil stille krav om en løbende anskaffelse og udvikling af informations- og kommunikationssystemer, så teknisk forældelse modvirkes. Det
betyder, at deres arkitektur skal tillade, at dele af systemerne problemfrit kan udskiftes.
Kommando- og kontrolsystemerne vil blive udstyret med en række beslutningsstøttefaciliteter
i form af optimerings- og simulationspakker. Systemerne vil i stigende grad trække på digitale
kort- og billeddata for operationsområderne, og kilderne til disse data vil være mange, fra civile kortdata til billeder hentet fra militære satellitter og ubemandede fly. Kravene til interoperabilitet vil betyde, at det vil blive nødvendigt at følge valgte standarder. Det må forventes, at
kommando- og kontrolsystemerne for alle værn bliver stadigt mere ens.
Enkeltmandsteknologi
Personbeskyttelse tilgodeses også af den teknologiske udvikling, herunder vægtreduktion,
teknologiske miniatureudgaver og højere komfort af mundering og udstyr.
Udviklingen i materialeteknologi bevirker, at der må forudses væsentlige forbedringer af
fragmenteringsveste og hjelme, både hvad angår beskyttelsesgrad og vægt. Egentlige skudsikre veste er under udvikling, og på længere sigt kan man forvente bedre beskyttelse mod
projektiler.
Teknologien giver mulighed for, at den enkelte soldat vil blive udstyret med små sensorer herunder sensorer til detektering af biologiske og kemiske kampstoffer samt overvågning af
soldatens fysiologiske tilstand. Denne digitale soldat vil være en del af sensornetværket og vil
som sådan også kunne få relevante oplysninger om egen position, fjenders og allieredes position, trusler og anden digital information. For kampsoldaten betyder denne udvikling en mulighed for identifikationssystemer med henblik på at undgå ”friendly fire”.
Et andet område under udvikling er smarte tekstiler/stoffer til uniformer - med indbyggede
sensorer eller beskyttelsesforanstaltninger, både inden for ballistisk beskyttelse, beskyttelse
mod stråling, biologiske og kemiske kampstoffer samt dynamisk signaturtilpasning. Smarte
tekstiler er muliggjort af blandt andet udviklingen inden for nanoteknologi.
Logistikkapaciteter
Brug af elektroniske identitetsmærker helt ned til den enkelte materielgenstand sammen med
forøget anvendelse af sensorer og informations- og kommunikationsteknologi vil ændre den
militære logistik ved for eksempel at tillade, at en materielgenstand kan følges overalt i verden. Udviklingen gør det muligt at overvåge materialernes tilstand i platformene og de enkelte komponenter. Dette betyder eksempelvis, at materialet kan være selvreparerende eller
med en farvereaktion efter slagpåvirkning udpege skadestedet, og dermed effektivisere vedligeholdelsen. Dermed kan man optimere vedligeholdelsen og samtidig minimere behovet for
lagerkapacitet. Denne civilt udviklede teknologi vil ikke kun effektivisere den militære logistik,
men også gøre grænsefladen til civile leverandører af logistik nemmere. Som for kommandoog kontrolsystemerne vil forøgede muligheder for beslutningsstøtte gøre logistikken nemmere, herunder også transportoptimering. Optimeret brug af transportkapaciteter samt formind226
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skelse af lagre og oplagspladser vil blive udnyttet, men må stadigt afvejes mod krav om forsyningssikkerhed. Anvendelse af Enterprise Ressource Planning (ERP)28-systemer vil være
af helt afgørende betydning for forsvarets fremtidige funktion. Fremtidens ERP systemer vil
være langt mere intelligente og bedre til at forudsige behovene for vedligeholdelse. Det vil få
indflydelse på både vedligeholdelsesstruktur og lageropbygning.
Trænings- og uddannelseskapaciteter
Udviklingen af simulatorer er kraftigt influeret af underholdningsindustrien, hvis teknologi gør
det muligt at gøre simulatorer billigere og mere naturtro. Simulatorer kan i nogen udstrækning
erstatte fx træning med rigtige våben og platforme. Samtidig gør en standardisering det muligt at binde simulatorer sammen, så øvelser med alle værns enheder eller andre samarbejdspartneres enheder suppleret med simulerede enheder kan finde sted. Endvidere gør
den større regnekapacitet det muligt at træne strategiske beslutningstagere i realistiske scenarier. Forsvaret vil opleve en stigende anvendelse af simulatorer med syntetisk eller virtuel
virkelighed, der gør det muligt at træne på alle niveauer. Næsten alle anskaffelser omfatter
simulatorer til uddannelse og træning, og disse vil være af voksende betydning. Forøgede
brug af simulatorer vil kunne nedsætte behovet for materiel til uddannelse.
Sanitets- og sundhedskapaciteter
Udviklingen i bioteknologi gør det nemmere og billigere at fremstille og anvende sensorer til
detektering af kemiske og biologiske kampstoffer, både til overvågning af større områder og
til beskyttelse af enkeltmand. En lovende udvikling er, at enzymbaserede midler gør rensning
efter angreb med disse kampstoffer både mere miljøvenlig og mindre generende for personer. Data fra de sensorer, der overvåger soldatens vitale funktioner og reagerer, hvis målingerne er uden for de normale værdier, kan overføres til en medicinsk overvågningsenhed.
Den generelle medicinske udvikling gør forebyggelse af smitte og modmidler mod en række
biologiske og kemiske kampstoffer mulig. Dette har ikke kun betydning for soldaten på
kamppladsen men for befolkningen generelt, fordi kemiske og biologiske våben formentlig er
de billigste og mest tilgængelige masseødelæggelsesvåben og dermed attraktive for terrorister.

28

Forsvaret anvender DeMars som ERP-system.

15. maj 2008

227

227
15. maj 2008

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel 2007

Dansk forsvar - Globalt engagement

Udvalget vedr. Forsvarets Materiel
2007

KAPITEL 4 – Vurdering af de økonomiske udviklingstendenser

Kapitel 4 beskriver den forventede økonomiske udvikling på materielområdet og dennes betydning for forsvarets materielanskaffelser over en 20-årig planlægningshorisont, og redegør
herunder overoverordnet set for de økonomiske konsekvenser i forbindelse med anskaffelse
og drift af forsvarsmateriel.

Forsvarsudgifter vs. prisudvikling

Forsvarsbudgettet er siden 2002 i lighed med statens øvrige budgetter reguleret med en procentsats svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset, hvilket er mindre end den faktuelle
prisudvikling på det materiel, som forsvaret anskaffer. Af den norske forsvarskommissions
nylige rapport fremgår det, at man vurderer, at militært materiel gennemsnitligt stiger med 1,5
% om året ud over den almindelige prisudvikling i samfundet.

Forsvarets investeringsomkostninger

Omkostninger forbundet med anskaffelse af materiel omfatter investering i materiel som fx
fly, skibe og køretøjer, herunder genanskaffelser af eksisterende materiel. I tilknytning til investeringerne indkøbes tilhørende logistik og reservedelsbeholdninger.
Forsvaret har i perioden 2000-2007 gennemsnitligt anvendt ca. 15 % af forsvarsbudgettet til
investeringer i materiel, svarende til ca. tre mia. kr. årligt29.
De seneste års forøgede indsættelse af danske styrker i internationale operationer, den deraf
følgende forøgede nedslidning af materiellet, den øgede mængde af materiel, der går tabt
samt et voksende behov for at råde over tidssvarende materiel har medført et forøget investeringsbehov, der i væsentlig grad overstiger, hvad der var forudset, da indeværende forsvarsforlig blev forberedt og indgået i 2004. Endvidere udhules investeringerne som nævnt af
prisudviklingen. Det er på denne baggrund vurderingen, at det niveau for økonomiske ressourcer, der i indeværende forligsperiode er afsat til materielinvesteringer, samlet set er ikke
er tilstrækkelige til at opretholde investeringerne på det nødvendige niveau. De utilstrækkelige midler har medført, at forsvaret gennem de seneste år har prioriteret investeringerne
tidsmæssigt, således at visse betalinger af materiel er udskudt i tid. Tilsvarende har konsekvensen været, at forsvaret har prioriteret investering i materiel til styrker indsat i internationale operationer frem for materiel til styrker under opstilling og uddannelse. Samlet set har
dette derfor ikke påvirket forsvarets materielgæld.

Forsvarets materieldriftsomkostninger

Omkostninger i forbindelse med materieldrift opdeles således:
x Modifikationer, reservedele og opdateringer m.v.
x Aktivitetsrelateret drift
Køb af forbrugsrelaterede reservedele, drivmidler, ammunition samt anskaffelse af forbrugsgenstande og udstyr til den enkelte soldat betegnes som aktivitetsrelateret drift, fordi denne
29

Prisniveau 2004 svarende til prisniveau for forligsaftalen 2005-2009.
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del af driftsomkostningerne i vid udstrækning er afhængig af aktivitetsniveauet og dermed er
en variabel omkostning.
I 2003 var der afsat ca. 2 mia. kr. til forsvarets materieldrift. Styrkelsen af materieldriftsområdet i indeværende forligsperiode afsætter ca. 2,7 mia. kr. om året i gennemsnit til materieldrift. Operative behov har medført, at forsvaret i indeværende forligsperiode har måttet afsatte ca. 3 mia. kr. om året i gennemsnit til drift. I 2008 lyder materieldriftsbudgettet på ca. 3,6
mia. kr. (løbende priser).
Som nævnt ovenfor nedslides forsvarets materielkapaciteter i højere grad end før i forbindelse med indsættelse i især internationale operationer, ligesom der er et forøget behov for løbende opdateringer og moderniseringer. Materielgenstande mistes under operationer, og den
generelt høje trussel for styrkerne i missionerne har stillet krav om ekstra pansring og beskyttelsesudstyr. Samarbejdet med alliancepartnere og behovet for at være modstanderen teknologisk overlegen har tilsvarende medført, at der stilles større krav end tidligere til materiellets
evne til at kunne kommunikere og udveksle data med andre systemer. Endvidere medfører
den teknologiske udvikling et behov for hyppigere udskiftning af materiellet for at kunne opretholde en tilstrækkelig teknologisk standard. Samlet set er der konstateret en væsentlig
forøgelse af materieldriftsomkostningerne, især som konsekvens af indsættelsen af styrker i
internationale operationer.
Forholdet mellem aktivitetsrelaterede materieldriftsomkostninger og de øvrige materieldriftsomkostninger fremgår af nedenstående skema. Den blå graf 30 viser, at de forøgede materieldriftsomkostninger især relaterer sig til aktivitetsbestemt materieldrift, herunder indkøb af
forbrugsrelaterede reservedele, drivmidler, ammunition samt anskaffelse af forbrugsgenstande og udstyr til den enkelte soldat. De aktivitetsbestemte materielomkostninger har været relativt stabile i perioden 2002 til 2004. Fra 2004 og frem til 2007 har omkostningerne været
stigende, og i 2007 var forøgelsen på over 70 % i forhold til niveauet i 2004. Denne stigning
tilskrives primært det forøgede internationale engagement, herunder især indsættelse af forsvarets styrker i Irak og Afghanistan.

30

Kilde: Forbrugstal fra forsvarets IT system (Defence Management and Ressource System (DeMars)). Tal for
2007 udgør budgettal.
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Det fremgår af ovenstående skema (lilla graf), at driftsomkostninger til opdatering, modernisering, modifikation, reservedele til materielkapaciteterne mv. i 2007 befinder sig på et uændret niveau set i forhold til 2002. Dette billede vurderes imidlertid ikke at være retvisende. Reelt har behovet for disse driftsomkostninger været stigende på lige fod med den aktivitetsbestemte drift, men der har ikke i fuld udstrækning været ressourcer hertil, hvorfor der nu er oparbejdet et efterslæb inden for dette område. Budgettallene for 2008 understøtter dette forhold og foreløbige opgørelser viser en forventet større afstand mellem aktivitetsrelateret drift
og modifikationer mv.
For at kunne tilvejebringe forøgede ressourcer til den aktivitetsbestemte drift inden for et
uændret forsvarsbudget har forsvaret gennem de seneste år anvendt uforbrugt lønsum til
materieldrift, samt i vid udstrækning trukket på de eksisterende lagerbeholdninger for at inddække behovet for reservedele, drivmidler og ammunition. Forsvarets lagre er derfor på en
række områder på et niveau, hvor indkøb til lager er hårdt tiltrængt for at bringe lagerbeholdningen op på et tilfredsstillende niveau.
Den fremadrettede estimerede materieldrift er fortsat stigende. Forsvaret står således overfor
en situation, hvor de ressourcer, der i indeværende forsvarsforlig er afsat til materieldrift,
fremadrettet ikke er tilstrækkelig til at opretholde driften af såvel eksisterende som nyt materiel. Tilsvarende medfører de seneste års forbrug af lagerbeholdninger, at forsvaret står overfor en engangsinvestering for at bringe lagerbeholdningerne op på et tilstrækkeligt niveau.
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BILAG: UFOM 2007 organisation
Udvalget

Udvalget for Forsvarets Materiel 2007 (UFOM 2007) er sammensat som følger:
Formand
x Kontreadmiral Finn Hansen, Forsvarets Materieltjeneste. 15. marts 2008 afløst af generalløjtnant Per Ludvigsen, Forsvarets Materieltjeneste
Medlemmer
x Kontorchef Kim Jesper Jørgensen, Forsvarsministeriet
x Major Mikkel Vad Damgaard, Forsvarsministeriet. 1. februar 2008 afløst af major
Johnny Rahbek Thomsen
x Oberst Flemming Lentfer, Forsvarskommandoen
x Oberstløjtnant Jan Hansen, Forsvarskommandoen. 1. januar 2008 afløst af kommandør Aage Buur Jensen, Forsvarskommandoen
x Kommandørkaptajn Carsten Fjord Larsen, Forsvarskommandoen
x Oberst Bernt Buchwald Christiansen, Forsvarets Materieltjeneste
x Kommandørkaptajn Mogens Nielsen, Forsvarets Materieltjeneste
x Oberstløjtnant Jesper Egendal, Forsvarets Materieltjeneste. Oktober måned 2007 afløst af overingeniør Jens Madsen, Forsvarets Materieltjeneste
x Teknisk chef Bent Hansen, Forsvarets Materieltjeneste
x Teknisk chef Henrik Hornhaver, Forsvarets Materieltjeneste. December måned 2007
afløst af oberstløjtnant Klavs Mundt, Forsvarets Materieltjeneste
x Teknisk chef Palle Buus Jensen, Forsvarets Materieltjeneste
x Afdelingsingeniør Gert Hvedstrup Jensen, Forsvarets Materieltjeneste
x Kommandørkaptajn Christen B. Jensen, Hjemmeværnskommandoen
x Oberstløjtnant Flemming Mathiasen, Hærens Operative Kommando
x Kommandør Lars Rosendahl Christophersen, Søværnets Operative Kommando
x Oberstløjtnant Lars Nielsen, Flyvertaktisk Kommando

Sekretariatet

Sekretariatet for UFOM 2007 er sammensat som følger:
Leder
Oberstløjtnant Gert Carl Bode, Forsvarets Materieltjeneste
Stedfortrædende leder
Oberstløjtnant Morten Schmidt Pedersen, Forsvarets Materieltjeneste
Sekretær
Major Michael Ellung Schwaner, HMD Adjudantstab/Forsvarets Materieltjeneste
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Medlemmer
Repræsentanter fra Forsvarskommandoen
Repræsentanter fra Hjemmeværnskommandoen
Repræsentanter fra Forsvarets Materieltjeneste
Repræsentanter fra Hærens Operative Kommando
Repræsentanter fra Søværnets Operative Kommando
Repræsentanter fra Flyvertaktisk Kommando
Sekretariatet har prokura til at inddrage repræsentanter fra andre militære myndigheder.
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