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RESUME 

Rapporten behandler materielafløsning for CENTURION kampvogne og koncen
trerer sig om at vurdere, om denne afløsning skal være en anden kampvogn 

eller et alternativt system. Af hensyn til CENTURION kampvognens alder er 
rapportens konklusioner baseret på, hvad der er opnåeligt på en kort 
tidshorisont, selv om udviklingen på væsentligt længere sigt indgår i 

vurderingerne. 

Rapporten tager udgangspunkt i en gennemgang af truslen mod det danske og 
nordtyske landområde samt truslens forudseelige udvikling med bl.a. fort

sat afgørende vægt på kampvognsstyrker. Det fysiske miljø samt hærens 
hovedopgaver og organisation beskrives. Kampvognes egenskaber og mulig
heder gennemgås, og kampvognens kombination af ildkraft, bevægelighed og 

beskyttelse fremhæves. Den teknologiske udvikling for kampvogne og våben 
beregnet til kampvognsbekæmpelse beskrives, og det påpeges, at der ikke 
er tegn på, at kampvogne generelt vil miste deres betydning på den frem

tidige kampplads, men at lettere kampvognstyper på længere sigt vil kunne 

løse nogle delopgaver. 

I scenarier, der er repræsentative for den danske hærs operationer, er 
derefter analyseret kampvognes og alternative systemers opgaver og den 

effekt, de kan præstere. Det konkluderes, at løsningen af hærens hovedop
gaver kræver enheder, hvori et af de væsentlige elementer er kampvogne. 
De undersøgte alternative våbensystemer vil kunne supplere kampvogne, men 
ikke erstatte dem. Der foretages en vurdering af krav vedrørende kvalitet 

og antal af hærens kampvogne, og endelig gennemgås drifts- og investe
ringsudgifter for en kampvognsenhed. 

Afslutningsvis konkluderer rapporten, at kampvognsenheder fortsat bør være 
et af hovedelementerne i hærens organisation. Som erstatning for de 

CENTURION kampvogne, der er i dårligst teknisk stand, bør der snarest 
indkøbes moderne middeltunge kampvogne. De nye kampvogne bør fordeles 

overensstemmelse med den operative prioritering af styrkerne i de forskel
lige geografiske områder. 
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1. INDLEDNING 

BAGGRUND 

Ved forsvarsforliget af 29 juni 1984 oprettedes Forsvarsministerens Råd

givnings- og Analysegruppe. 

Gruppen er bl.a. blevet pålagt at udføre en analyse af materielafløsning 
for CENTURION kampvogne. Nærværende rapport er resultat af denne analyse. 

ANALYSENS OMFANG 

Analyseopgaven omfatter afløsningsmulighederne for en specifikt udpeget 

materielgenstand, CENTURION kampvognen. 

Hæren råder i dag over ca. 220 CENTURION kampvogne. De er anskaffet om

kring 1953. Ca. 1/3 af CENTURION kampvognene har netop gennemgået en tårn
modifikation. Resten, der anvendes i den noget mindre krævende rolle som 
panserjagere, er i dag både operativt og teknisk forældede (se i øvrigt 

bilag 1). 

Såfremt kampvogne fortsat skal indgå som et af hærens hovedvåbensystemer, 

forestår der således en snarlig udskiftning eller total renovering af et 

større antal af disse forholdsvis kostbare våben. 

CENTURION kampvogne findes ved enheder i Jylland, på Sjælland og Lolland

Falster-Møn, på Fyn, på Bornholm og ved enheder med opgaver i Slesvig

Holsten. 

Udover CENTURION kampvogne råder hæren over 120 nyere LEOPARD kampvogne 
ved Jyske Division samt ca. 50 lette kampvogne, der anvendes i opklarings

enheder og på Bornholm. 

Problemet omkring materielafløsning for CENTURION kampvogne kan altså ikke 
anskues isoleret eller begrænses til at være en enkelt landsdels anlig
gende. Gruppen har derfor måttet betragte de operative forhold hele den 
danske hær og medinddrage alle typer kampvogne og panserjagere i underso

gelsen. 
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Da yderligere vejledning om analysens formål ikke har foreligget, har 
Rådgivnings- og Analysegruppen, ud fra de politiske tilkendegivelser, 

der forelå på tidspunktet for formuleringen af opgaven (juni 1984), an
taget, at det primært er et spørgsmål om, hvorvidt CENTURION kampvognene 
skal afløses af en anden type kampvogn, eller om der eksisterer alterna

tiver i form af andre våbensystemer. Kun sekundært betragtes hovedkarak
teristika for og antal af de våbensystemer, der skal indgå som erstatning. 

Fokuseringen på materielafløsning for CENTURION kampvognene har nødvendig
gjort, at det primært er på det kortere sigt, dvs. inden for en 10 - 15 

årig horisont, at andre kampvognes og alternative systemers evne til at 
løse de forudseelige opgaver vurderes. Der er dog videre foretaget skøn 
over den mere langsigtede udvikling på området for at sikre, at afløser

systemerne også vil kunne bevare deres effekt under hensyn til kampforhol
dene set på en noget længere tidshorisont. 

AFGRÆNSNING 

Rapporten tager udgangspunkt gældende love og forordninger samt den 
godkendte forsvarskoncept. 

Rapporten behandler specielt kampvogne og visse andre af hærens våben

systemer, der kan betragtes som alternativer hertil. Øvrige våbensystemer 
og våbenarter medinddrages kun i det omfang, det skønnes nødvendigt for 
beskrivelsen af kampvognens rolle som en del af hærens samlede system. 

Rapporten behandl er kun forho 1 dene i BAL TAP-området ( Da·nma rk og S1 esvi g
Ho l sten}. 
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2. OPERATIONSMILJØET 

2. I TRUSLEN ---

Generelt 

Warszawapagten (WP) råder over store hærstyrker, som kan indsættes mod det 
dansk-nordtyske område. I den nordlige del af DDR og Polen er der således 
omkring 13 hærdivisioner - såvel sovjetiske, østtyske som polske - hver 
med 10-13.000 mand og ca. 4000 køretøjer. De fleste af disse enheder er på 

et ret højt beredskab. I Sovjetunionens vestlige dele findes endvidere et 
større antal divisioner, men de fleste på et lavere beredskab. 

Hvor, hvorledes og i hvilket antal disse enheder kan blive indsat i for
bindelse med et angreb mod Danmark og Nordtyskland,er ikke muligt entydigt 
at forudsige. Det afgørende er imidlertid, at NAT0 1s generelle defensive 
strategi kan tillade WP at vælge tid, sted og styrkefordeling for den ind-

1 ed ende kamp. 

Sandsynligheden for et isoleret angreb mod et enkelt NATO-land anses for 
ringe, og truslen mod Danmark og Nordtyskland (BALTAP-området) må derfor 
primært anskues i rarmnen af en større konflikt mellem NATO og WP. 

Afhængig af omfanget af WP forberedelser til et evt. angreb - og dermed 
længden af NATO's varsel - kan der opstilles en lang række angrebsmodeller 
mod BALTAP-området. I stedet for at forsøge at ræsonnere sig frem til en 
sandsyn l i g udvikling af et WP angreb, skønnes det mere relevant at fore
tage en generel betragtning af WP doktrin, for derigennem at få et finger
peg om omfanget af truslen mod vore områder og styrker. 

WP styrker og doktrin 

\.1P vil ved angreb søge en generel overlegenhed i forhold til NATO styrker 
på 3:1. Doktrinen foreskriver imidlertid, at der i tyngdeakserne for et 
angreb over land bør tilstræbes et styrkeforhold på 

3-5 for kampvogne 
4-5 for infanteri 
6-8 for artilleri. 
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Disse værdier er dels indbyrdes afhængige og dels afhængige af angriberens 
vurdering af en række ydre omstændigheder, men alt i alt betyder det, at 

WP kan forventes at præstere en betydelig numerisk overlegenhed i tid og 
rum. 

Kvaliteten af det indsatte WP materiel er varierende. I øjeblikket er ca. 
halvdelen af WP kampvogne i området af ældre type. Der sker dog en fortsat 
udskiftning til nyere typer, som på næsten alle områder er de danske over
legne. WP besidder yderligere et stort antal moderne infanterikampkøre
tøjer, en type som slet ikke findes tilsvarende i den danske hær. 

Det store antal kampvogne og infanterikampkøretøjer med bl.a. panserværns
våben stiller krav om en højtudviklet evne til panserbekæmpelse hos danske 
enheder. 

WP betydelige overlegenhed i artillerikapacitet stiller krav til danske 

enheders evne til artilleribekæmpelse og til at beskytte sig. 

WP kamphelikoptere og nærstøttefly udgør ligeledes en alvorlig trussel, 
der bør kunne imødegås såvel ved egenbeskyttelse som gennem tilstedeværel
se af luftværn med særlig vægt på evnen til helikopterbekæmpelse. 

De ovennævnte faktorer vurderes at være de dimensionerende for de danske 
panserværnssystemer, herunder kampvogne. Øvrige elementer i truslen vil 

kunne ændre styrkeforholdet mellem delelementer af danske og WP styrker, 
men vil ikke kunne afstedkomme væsentlige ændringer i det overordnede 
relative forhold. 

Den landrelaterede trussel i forbindelse med et angreb på Danmark og 
Slesvig-Holsten kan opdeles i tre hovedkategorier. 

Massivt angreb over land. 
Amfibisk angreb. 
Luftbåret og helikopterbåret angreb. 

Truslen mod de enkelte geografiske områder kan opgøres således: 
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Slesvig-Holsten: 

Truslen vil bestå af store. dybt echelonerede pansrede styrker. 

Dette ·vil sige, at angrebsstyrken er opstillet i et antal "bol ger" 

bag hinanden. Herved kan de forreste angrebsenheder hurtigt af
løses, hvis de udsættes for større tab eller stilles over for 
overvældende modstand. Hovedelementerne i angrebsstyrken er kamp
vogne og infanterikampkøretøjer. Der vil være en massiv støtte i 

form af indirekte skydende våben (dvs. artilleri, morterer, raket

kastere o.lign.), bevæbnede helikoptere og nærstøttefly. Angrebet 
vil blive søgt ført i smalle, dybe gennembrud. I tilslutning her
til kan forventes helikopter- og luftlandsætninger foran de angri

bende styrker. 

- Den sjællandske øgruppe: 

Truslen udgøres af amfibiestyrker, luftlandsatte og helikopter
landsatte styrker. Disse tre typer må formodes at blive anvendt 

kombination, således at de alle vil kunne optræde stort set samti
dig. Angrebet vil være karakteriseret af indledningsvis indsættel
se af lette, mobile styrker med stort indhold af infanterikamp

køretøjer og panserværnsvåben. Den indledningsvise mangel på tunge 
våbensystemer vil blive søgt kompenseret ved massiv ildstøtte, 
især fra helikoptere, nærstøttefly samt skibe. Tunge våbensystemer, 
herunder middeltunge kampvogne, vil først optræde i større antal, 

efter at brohovedet er konsolideret, og havnefaciliteter er til 

rådighed. 

Det øvrige danske område: 

Truslen mod Jylland og Fyn er af principielt samme karakter som 
mod Sjælland, men vil næppe manifestere sig i de indledende faser 
af en væbnet konflikt. Mod Jylland vi 1 trus 1 en efter et evt. HP 

gennembrud i Nordtyskland kunne antage samme karakter som mod 

Slesvig-Holsten. 
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Mod Bornholm er truslen som mod Sjælland, men en operation kan 
iværksættes meget tidligt i en konflikt, såfremt WP måtte ønske 
dette. Det vil dog trække væsentlige ressourcer fra de angreb, 
som må betegnes som tyngdeangrebene, og vurderes derfor som mindre 
sandsynligt. Bornholm skønnes derimod særligt udsat for den type 
angreb, som beskrives nedenfor. 

- De områder, som ikke indledningsvis bliver inddraget i kamphand
lingerne gennem et egentligt angreb over land, må forventes udsat 
for operationer med fly, luftlandsatte enheder og specialstyrker. 
Vigtige mål for sådanne angreb vil være flyvebaser, kontrol- og 
varslingsinstallationer, modtagefaciliteter for allierede for
stærkninger, enheder i beredskabsområder eller under klargøring, 
luftforsvarsenheder, enheder der deltager i sømineringen, samt 
samfundsvigtige civile installationer m.v. 

Truslens udvikling 

WP vil kunne udnytte moderne teknologi på stort set samme måde som de 
vestlige lande. I hvilket omfang, og med hvilken hast det vil ske, er 
derimod svært at forudsige. WP har traditionelt satset på mange, simple 
systemer. Det vil derfor være naturligt at mene, at dette i en vis år
række endnu vil være grundholdningen. Til gengæld må det forventes, at WP 
på udvalgte områder vil være i stand til at udnytte teknologien på en 
måde, som er fuldt på højde med Vestens. 

WP doktrin vil formentlig fortsat lægge afgørende vægt på offensiven. 
~nhedernes organisation og våbenindhold vil stadig blive udbygget for 
bedst muligt at leve op til doktrinen. Forsøg med nye typer enheder, der 
er i stand til at kæmpe mere selvstændigt, samt indførelse af såkaldte 
Operative Manøvregrupper (OMG) er tegn herpå. Operative Manøvregrupper 
kan være af divisionsstørrelse eller mere. Deres formål er tidligt i en 
konflikt at trænge gennem NAT0 1 s forsvarslinier og dybt ind i baglandet 
bl.a. for at ødelægge NAT0 1s nukleare styrker og andre vitale mål, samt 
for at vanskeliggøre NATO-styrkernes mobilisering og forsvarsforberedel
ser. 
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For hærstyrkernes vedkommende vurderes WP som hidtil at ville lægge stor 

vægt på generel numerisk overlegenhed over for en modstander, men i sær

lig grad inden for områderne kampvogne og artilleri. 

Infanterikampkøretøjer, kamphelikoptere, nærstøttefly, målopklaringsmid

ler, mørkekampmidler, bro- og andet ingeniørmateriel, elektronisk krigs
førelse samt evnen til A- og C-krigsførelse er andre områder, som må for

ventes tillagt særlig betydning i udviklingen af WP styrker. 

Alle WP enhedstyper, såvel de pansrede enheder som de luft- eller amfibie
landsatte enheder, vil således få forbedret deres samlede kampkraft og 

specielt deres opklaringsmuligheder, mobilitet og ildkraft. Dette vil for
øge deres evne til at slå igennem en forsvarers stillinger eller omgå ham 
ved flankerende angreb eller landsætninger i baglandet. En sådan hurtig og 
dyb indtrængning i forsvarsrummet kan betyde, at forsvarer8n må opgive det 

sammenhængende, fremskudte forsvar, med mindre han ved hurtig tyngdefor
lægning eller indsættelse af mobile reserveenheder kan imødegå gennembrud
det. Et udbygget samvirke mellem WP hærenheder og de støttende helikopter
enheder samt nærstøttefly vil medvirke til gennemførelsen af sådanne opera

tioner. 

OMG-koncepten, evnen til at foretage hurtige bevægelser samt udbredt an
vendelse af slørings- og vildledningsforanstaltninger kan endvidere ses 
som en reaktion på NATO's overvejelser om bekæmpelse af WP opfølgestyrker 

(FOFA-koncepten). 

2.2 DET FYSISKE MILJØ 

Det omgivende miljø har stor indflydelse på hæroperationers gennemførelse. 

Især passabilitet (mulighederne for bevægelser i terrænet med militære 
enheder) og observationsafstande er vigtige miljøbestemte faktorer. 

Terrænet i BALTAP's område har en sådan karakter, at en angribende enhed 
ikke kan undgå at skulle bevæge sig gennem eller i nærheden af byer, skove, 

vådområder, bevoksninger, sommerhusområder samt andre områder, der kan 
hæmme bevægelser. Sådanne områder kan af forsvareren udnyttes til kamp

stillinger samt til etablering af hindringer. 
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I øvrigt er terrænet generelt præget af, at der er få større sammenhæn
gende hindreområder, og at det normalt tillader hurtige bevægelser selv 
med større pansrede enheder. 

Jordobservationsforholdene varierer meget i skiftende terræn. Generelt 
·gælder det imidlertid, at fra et bredt udsnit af mulige kampstillinger 

vil engagementsafstandene for direkte skydende våbensystemer skønsmæssigt 
kun i ca. 10% af tilfældene være over 2000 m, og i ca. 70% af tilfældene 
vil engagementsafstandene ligge under 1000 m. I en række situationer vil 
det dog være muligt at vælge kamp5tillinger, der giver noget forøgede 
engagementsafstande. Det skal bemærkes, at forholdene ved kysterne (skyd
ning over vand) er helt forskellige fra det her anførte. 

Vejrliget og sigtbarheden samt effekten af kamphandlingerne vil øve væ
sentlig indflydelse både på passabilitet og observationsmuligheder. 

Det er mørkt i ca. halvdelen af årets timer .. Med mindre enhederne besidder 
tilstrækkeligt mørkekampudstyr, vil også dette forhold have afgørende be
tydning. 
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3. HÆRENS OPGAVER OG ORGANISATION 

3. I HÆRENS OPERATIVE OPGAVER 

Hærens hovedopgave i krigstid er, samarbejde med de øvrige værn og med 
allierede styrker, at konstatere og afvise en aggression. 

Denne hovedopgave kan opdeles således: 

- At afvise fjendtlige styrker, som angriber gennem Slesvig-Holsten. 
Denne opgave løses af danske og tyske enheder i fællesskab. 

- At afvise fjendtlige sø- eller luftbårne invasionsstyrker landsat 
på de danske øer. 

- At modtage, yde støtte til og samarbejde med allierede forstærk
ninger. 

- At sikre øvrigt dansk landområde. 

3.2 HÆRENS OPERATIVE INDDELING 

Hæren er i øjeblikket sammensat i en organisation med bl.a. kompagnier, 
bataljoner og brigader. Kompagnier og bataljoner består af enheder fra en 
bestemt våbenart (f.eks. kamptropper), men er oftest sammensat af flere 
forskellige komponenter herfra. Brigaden er det første niveau, som omfat

ter alle våbenarter, og er dermed det laveste enhedsniveau, som selvstæn
digt kan gennemføre alle former for kamp igennem nogen tid. 

Denne struktur indebærer en række taktiske, føringsmæssige, personelmæs
sige (bl.a. med hensyn til moral og kampvilje) og logistiske fordele. 

Flere undersøgelser har vist, at der ikke er noget i den kortsigtede ud
vikling (10 - 15 år), som peger på, at disse grundlæggende organisations
principper bør ændres. 

Hærens krigsstyrke forudsættes derfor fortsat at være bygget op over 
følgende elementer: 
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(1) Vestre Landsdelskommando med 
- landsdelskommandoenheder {felthær), 
- Region I - IV (lokalforsvar). 

(2) COMBALTAP-enheder med bl.a. Jyske Kampgruppe (felthær). 

(3) COMLANDJUT-enheder med bl.a. Jyske Division med tre brigader og 

divisionstropper (felthær). 

(4) Østre Landsdelskommando/COMLANDZEALANO med 
to brigader og fire kampgrupper (felthær), 

- øvrige landsdelskommandoenheder (felthær), 
Region V - VI (lokalforsvar). 

(5) Bornholms Region (felthær). 

Hertil kommer enheder af Hærhjernmeværnet, som støtter, og kampområder 
normalt underlægges hærenhederne. 
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4. KAMPVOGNE 

Det tilstræbes at give alle kampvogne gode egenskaber inden for områderne 
ildkraft. bevægelighed, beskyttelse og føring. De tre førstnævnte områder 

er direkte indbyrdes afhængige. Derfor søges der ved konstruktionen opnået 
en optimal balance mellem dem, selv om bestemte egenskaber kar. være til
lagt særlig vægt hos de enkelte kampvognstyper. 

Som følge af kampvognes voldsomme ildkraft, deres evne til hurtige bevæ

gelser gennem næsten alt terræn og deres relativt gode beskyttelse kan de 
bryde gennem modstanderens stillinger. Samtidig med denne betydelige fysi

ske kraft har de en voldsom psykologisk virkning, specielt over for upans
rede og let pansrede enheder. Denne evne til at skabe chokeffekt er større 
for kampvogne end for noget andet våbensystem i hæren. 

Kampvognskanoner har meget stor træfsikkerhed på afstande op til ca. 2000 m. 
De har inden for denne afstand høj sandsynlighed for at nedkæmpe alle hårde 
mål typer, inkl. moderne kampvogne. Skudkadancen er meget høj, op til 10 

skud pr. min. ved automatisk ladning, og kampvogne kan skyde under korsel. 
Disse egenskaber gør, at kampvogne betragtes som et meget effektivt pan
serværnsvåben på alle afstande under ca. 2000 m. 

Kampvogne løser endvidere en række andre opgaver, f.eks. bekæmpelse af let 

pansrede, upansrede og nedgravede mål, samt mål i bygninger. Til disse op
gaver medfører kampvogne forskellige ammunitionstyper samt sekundær bevæb
ning i form af maskingeværer. 

I kraft af høj motorydelse samt udformning af bælter og ophæng m.v. kan 
kampvogne bevæge sig i de fleste former for terræn og kan overvinde en del 
hindringer, herunder visse vandhindringer. Tophastighederne for moderne 

kampvogne er på vej 60 - 70 km/tog i terræn 40 - 60 km/t. Herved bliver 
kampvogne det våbensystem i hæren, der besidder den bedste terrænmobilitet, 

når der ses bort fra helikoptere. 
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En kampvogn yder, pga. sin pansring, besætningen fuld beskyttelse mod 
småkalibrede våben og mod sprængstykkevirkning fra artillerigranater. 

Herudover giver kampvogne bedre beskyttelse end andre våbenplatforme i 

hæren over for øvrige konventionelle våbentyper samt over for A-våben og 
kemiske våben. 

Ud over blot at beskytte besætningen er kampvogne i stand til at fortsætte 
løsningen af deres opgaver selv under kraftig beskydning, men med de be
grænsninger, der følger af at have lugerne lukkede. 

Kampvognen er enkel at føre, især fordi den har gode kommunikationssyste
mer, såvel eksterne som interne, samt pga. dens elektroniske og elektro
optiske hjælpemidler. Tilsvarende er føring af kampvognsenheder enkel som 
følge af en ukompliceret enhedsopbygning med få, ens våbensystemer. Dette 
bevirker, at kampvognsenheder kan iværksætte løsningen af opgaver med meget 
kort forberedelsestid. 

Kampvogne kan ikke i alle situationer kæmpe alene. I skove, byer og andet 
terræn med dårlige observationsforhold må kampvogne samarbejde med infan
teri. I øvrigt er kampvognsenheders effekt - som det er gældende for alle 
hærenheder - størst, når de anvendes i samvirke med andre typer kampen
heder og støttes af artilleri, ingeniørtropper m.fl. 

En mere detaljeret gennemgang af kampvogne og deres egenskaber er indeholdt 
i bilag 1. 
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5. DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING 

Teknologiens udvikling har generel betydning såvel for kampvogne som for 

våbensystemer til panserbekæmpelse. 

For panserbekæmpelsessystemerne sker den mest betydende udvikling på det 
elektroniske område, hvor mikroelektronik og avanceret systemintegration 
vil give en række helt nye muligheder på sensorområdet, inden for våben

styring samt for førings- og kommunikationssystemer. 

Udviklingen af sensorer med høj opløsning i alle frekvensområder, og som 
kan virke under de fleste vejr- og sigtbarhedsforhold samt i mørke, vil 

medføre, at det bliver sværere at skjule sig på kamppladsen, særligt for 
enheder, der bevæger sig i åbent terræn. Nye langtrækkende våbensystemer 
vil blive kædet sammen med disse sensorer ved hjælp af førings- og kommu

nikationssystemerne. Herved muliggøres hurtig våbenindsats mod alle er

kendte mål. 

En sådan anvendelse af teknologi en er dog ikke he 1 t problemfri. De 1 s skal 
sensorerne kunne skelne de vigtige mål (f.eks. kampvogne) fra de utallige 

andre våbentyper og falske ekkoer, dels vil mere lukket terræn stadig til
lade usete bevægelser. Endvidere er der, trods alle tekniske fremskridt, 
en vis tidsforsinkelse mellem opdagelsen af et mål og bekæmpelsen af det. 
I denne tid kan et bevægeligt mål være forsvundet. Endelig vil der fore

komme en udvikling parallelt med sensorer og våbensystemer af stadig mere 
avancerede midler til signaturreduktion og vildledning. 

Også for våbenstyring spiller sensorudviklingen en væsentlig rolle og vil 
muliggøre, at langtrækkende målsøgende våbensystemer kan deltage i panser
bekæmpelsen. Der vil være tale om fly, helikoptere, artilleri, raketka

stere og morterer, som alle kan levere ammunition med slutfasestyring, 
semi-aktiv eller egentlig autonom styring under udnyttelse af aktive eller 
passive sensorer. Nye typer panserværnsmissiler vil ligeledes blive ud

viklet som 11 fire-and-forget" våben eller med styring via lyslederkabel. 
Alle disse våben vil - ligesom nye miner med avancerede .sensorer og nye, 
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styrede kampvognsprojektiler - søge at angribe kampvognens traditionelt 
svagt pansrede dele: sider, top, bund og hæk. De vil blive forsynet med 

sprænghoveder eller penetratorer, som er optimeret med henblik på gennem
trængning af moderne pansermaterialer. 

Denne udvikling vil medføre, at indirekte skydende våben samt fly- og 
helikopterleverede våben vil få en forøget rolle i panserbekæmpelsen. De 
traditionelle panserværnsvåben vil dog, i forbedrede udgaver, i den over
skuelige fremtid fortsat kunne anvendes som væsentlige elementer i panser
bekæmpelsen. 

Kampvogne undergår ligeledes en betydelig udvikling for at være foran ud

viklingen på panserværnsornrådet. Dette har medført, at de nyeste kampvogne 
er blevet større, tungere, mere komplekse og dyrere end kampvogne af den 
foregående generation. 

Et vigtigt element er kampvognes overlevelsesevne. Denne sikres direkte 

ved egentlig panserbeskyttelse. Der fremkommer stadig nye pansertyper i 
konkurrence med våbenudviklingen. Nye materialer og særlige fremstillings
teknikker muliggør fortsat en god beskyttelse mod de fleste våben, omend 

fuld beskyttelse ikke er mulig over for samtlige våbentyper. Derfor spil
ler den indirekte beskyttelse, i form af signaturreduktion, vildledning, 
kampvognens opbygning og dens mobilitet, også en stadig større rolle for 
at undgå, at kampvognen i det hele taget bliver detekteret og ramt. Aktiv 
bekæmpelse af ammunition afskudt mod kampvognen er en mulighed, som kan 
tænkes udviklet. 

Også kampvognens våbensystem, dens ammunition samt mange øvrige systemer 
og komponenter omfattes af den hastige udvikling og fremkommer i stadig 
forbedrede udgaver. 

Disse forhold betyder, at panserbrydende ammunition skal være højt spe

cialiseret, og at de helt lette {mandbårne) panserværnsvåben derfor vil 
have uhyre vanskeligt ved at opnå effekt over for moderne kampvogne. 

Det betyder også, at kampvogne pga. prisen kun vanskeligt kan anskaffes 

større antal. Der ses derfor tendenser til udvikling af alternative kamp
vognstyper. Sådanne kan på mere utraditionel vis søge at imødegå truslerne. 
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Et eksempel herpå er udvikling af små, ekstremt hurtige kampvogne med en 

mindre, hurtigskydende kanon og god beskyttelse af besætningen, men i 

øvrigt kun lettere pansret. Andre kan være specialiserede, f.eks. som 
panserjagere til defensive opgaver og til direkte støtte af infanteriet, 

hvor mobiliteten og evnen til at skyde under kørsel kan nedprioriteres. 

Alt i alt kan de beskrevne udviklingsforløb ses som led i en fortløbende 
proces og i en stadig kamp mellem midler og modmidler. Denne udvikling vil 
dog ikke forløbe lige hurtigt på alle felter. Specielt de nye langtrækken

de, målsøgende våbensystemer kombineret med avancerede sensorer og kon
trolsystemer vil næppe for alvor slå igennem på denne side af år 2010. 

Tilsvarende vil kampvognsudviklingen ikke ændres med et slag. Nye lettere 
typer er på vej, men udvikling og integrering af de nødvendige sensor-, 

skyts-, bevægelses- og beskyttelsessystemer betyder, at de først vil kunne 
indgå i større tal i organisationen noget efter år 2000. Om de - til den 

tid - helt vil afløse de tungere kampvogne,kan endnu ikke afgøres, men 
foreløbigt må det vurderes, at de tungere kampvognstyper vil bevare deres 

betydning i det mindste i de næste ca. 20 år. 

Det kan sluttelig konkluderes, at trods udviklingen af moderne våben og 
tilhørende sensorer, vil udviklingen af kampvogne samt midler til signa
turreduktion og vildledning muliggøre fortsat anvendelse af pansrede en

heder i forsvaret. Det kan dog næppe undgås, at kampen må føres noget 
mere decentralt og spredt end nu, med mange hurtige og kortvarige bevægel
ser. For angriberen kan denne udvikling på langt sigt betyde, at det kan 
blive vanskeligere at foretage de styrkekoncentrationer i forholdsvis åbent 
terræn, som hidtil har været anset for nødvendige for at gennembryde for

svaret. 

En mere udførlig gennemgang af den teknologiske udvikling findes i 

bilag 2. 



- 22 -



- 23 -

6. KAMPVOGNES OPGAVER 

6. 1 GENERELT 

Krigens kamphandlinger kan kort beskrives ved de to modsat rettede aktivi

teter: Angreb og forsvar. 

Angrebets formål er at erobre nøgleterræn og til intetgøre modstanderens 

styrker. Angrebets virkemidler er ild og bevægelse ("ild" = våbenvirkning). 

Ilden kan tilvejebringes med direkte eller indirekte skydende våben eller 
med masseødelæggelsesvåben. Ildens formål er at nedkæmpe modstanderen eller 

at vanskeliggøre hans kampindsats. 

Bevægelsen skal føre ilden frem, hvor den kan virke mod forsvareren. Bevæ
gelsen er også nødvendig, fordi et landområde ikke i længden kan beherskes 

med ild. Hertil kræves, at angriberen rent fysisk bevæger sig hen til og 
sætter sig i besiddelse af området. Denne opgave kræver især indsats af 

direkte skydende våben. 

Forsvarets formål er at fas tho 1 de terræn. Forsvarets vi rkemi dl er er ild, 

bevægelse og hindringer. 

Ilden skal nedkæmpe fjendens styrker og bringe hans angreb til standsning. 

Da forsvareren - især af økonomiske grunde - ikke overalt kan besidde den 
tilstrækkelige styrke til at standse modstanderens tyngdeangreb, er bevæ

gelsen en nødvendighed for at samle ildens virkning der, hvor angriberen 

har valgt at trænge frem. 

Hindringer kan medvirke til at standse. sinke eller kanalisere angriberens 

styrker og derigennem forøge il dens virkning. 

Også forsvareren har behov for en offensiv evne. Hvis angriberen er 

trængt gennem forsvarsstillingerne og har erobret terræn, vil det oftest 
være nødvendigt at kunne modangribe for at retablere situationen. Hvis 

angriberen under sin fremrykning frembyder blottelser. vil resolut gennem
førte modangreb fra forsvarerens side kunne skabe en hurtig afgørelse på 

kampen. 



- 24 -

6.2 KAMPVOGNSENHEDERS OPGAVER 

Forsvareren af et landområde har altså behov for styrker med stor ild
kraft, bevægelighed og evne til at skabe og udnytte hindringer. 

Hertil kræves en sammensætning af forskellige enhedstyper med varierende 
materiel og egenskaber, som kompletterer hinanden og dermed skaber en 
fleksibel forsvarsstyrke. 

Kampvogne har evne til at beskyde mange typer mål med god præcision og 

høj ildhastighed samt evne til at bevæge sig under beskydning. Herved ska
bes den inerti og den chokeffekt, som har gjort, at dette våbensystem hid
til har været et af hovedelementerne i alle hæres kampenheder. 

Kampvognsenheders primære opgaver er: 

ved angreb at trænge ind på modstanderen og nedkæmpe eller for
drive ham med ild, og 

ved kamp fra stillinger at standse en angribers fremtrængen og 
nedkæmpe ham med ild. 

Disse opgaver løses især i pansergunstigt {åbent) terræn og under de fle
ste vejr- og sigtbarhedsforhold. 

Kampvognens opgaver kan dog ikke betragtes isoleret. Kampvognsenheder 

samvirker med øvrige hærenheder i overensstemmelse med den foreliggende 
trussel, terrænforhold, den operative opgave og den fastlagte doktrin. 

Under angreb i åbent terræn bærer kampvognsenheder kampens hovedbyrde og 
er det eneste middel, der kan bryde ind i en pansret modstanders stil

linger og fordrive eller nedkæmpe ham og derved erobre og fastholde terræn. 

Gensidigt samvirke mellem alle enhedstyper er dog - også i angrebssitua
tioner - en forudsætning for løsningen af den samlede opgave. Det sikrer 
endvidere løsning af en række delopgaver, hvortil kampvogne er mindre 

egnede, f.eks. kamp i bebyggelse og i terræn, som er stærkt hindrende 
eller har meget dårlige observationsforhold. 
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6.3 KRAV TIL KAMPENHEDERNE 

Truslen mod de forskellige geografiske områder er summarisk beskrevet; 
pkt. 2.1. På baggrund heraf og under hensyn til den forventede teknolo
giske udviklings betydning for vor og WP struktur og doktrin kan der op
stilles overordnede krav til hærstyrkerne i de forskellige dele af BALTAP
området. 

Slesvig-Holsten 

Hovedkravet i dette område er, at enhederne kan nedkæmpe eller bevare kon
trol med evt. fjendtlige indbrud i forsvarsområdet. 

De styrende blandt de mange øvrige krav er specielt kravet om at kunne 
overleve i et intensivt kampmiljø, bl.a. med voldsom artilleribeskydning, 

samt kravet om at kunne nedkæmpe et stort antal pansrede køretøjer, hvoraf 
en væsentlig del vil være moderne kampvogne. 

Ud over disse krav er der - som i de øvrige områder - en række krav, der 
skal opfyldes. F.eks. evne til kamp under ABC-forhold, evne til bekæmpelse 
af luftmål, føringsevne, opklaringsevne, mørkekampevne m.m. Disse vil dog 
ikke blive gennemgået i detaljer. 

Sjælland med omliggende øer 

Hovedkravet er, at forsvareren meget hurtigt kan inddæmme og nedkæmpe 
landsætninger fra luften eller fra havet. 

De vigtigste af de afledte krav for imødegåelsen af begge typer landsæt
ninger er evne til hurtig indsættelse, evne til at bevæge sig under trus

sel om fjendtlig indgriben, især med fly og helikoptere, samt evne til at 
kunne nedkæmpe et stort antal lettere pansrede køretøjer og - i takt med 

et evt. brohoveds konsolidering og udviddelse - et stigende antal middel
tunge kampvogne. 

Specielt for imødegåelse af amfibieoperationer er kravet om at kunne be
kæmpe mål på havet under selve landgangsfasen. 
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Øvrige dele af landet 

Kravene i landets øvrige dele er i alt væsentligt som for Sjælland, men 
indledningsvis med størst vægt på imødegåelse af landsætninger fra luften. 

Såfremt det fremskudte forsvar i Slesvig-Holsten ikke kan holde, vil kra
vene for Jyllands vedkommende kunne antage samme karakter som nævnt under 
Slesvig-Holsten. 
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7. KAMPVOGNES OG ALTERNATIVE SYSTEMERS EFFEKT 

7 .1 GENERELT 

I forbindelse med undersøgelse af systemernes effekt er det nødvendigt at 
påpege, at intet enkelt våbensystem alene kan klare løsningen af de opera
tive opgaver. Kun den alsidigt sammensatte angrebs- eller forsvarsstyrke 

sikrer, at de forskellige komponenters svagheder af teknisk og operativ 
art kan accepteres, fordi andre systemer kompletterer dem. En sådan sam

mensat styrke må samtidig vurderes at være langt mere fleksibel og dermed 

vanske 1 i gere at bekæmpe end en styrke, som opbygges over et enkelt e 11 er 

meget få våbensystemer. 

Det fremgår af det allerede nævnte, at forudsætningen for at skabe en ef

fektiv styrke, som er generelt anvendelig i alle former for kamp, er, at 
den sammensættes af stort set de samme grundelementer som i dag. 

Dvs., at der bør rådes over såvel direkte som indirekte skydende våben, 

midler til at skabe hindringer og midler, der sikrer egen mobilitet, samt 
systemer, der sikrer beskyttelse mod modstanderens våbenvirkning. Endelig 
bør en række støttefunktioner være til stede, f.eks. overvågnings-, opkla
rings- og målopklaringssystemer, førings- og kommunikationssystemer, logi

stisk støtte m.v. 

Den nu anvendte grundlæggende struktur, hvor en kombination af kampvogns
og infanterienheder indgår i kampbataljonerne, vurderes fortsat at være 
den mest hen si gtsmæssi ge. Flere na ti aner, heri_b l andt Vesttyskland, er i 

øvrigt ved at indføre dette princip, som Danmark har anvendt i mange år. 

7. 2 ANAL YSEMETOOE 

For nærmere at undersøge kampvognes effekt er der gennemført analyser af 

tre repræsentative scenarier: 

- WP offensive operationer, 

amfibiske landgan~soperationer, 
- luftlandsætningsoperationer. 
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Hver af disse analyser er baseret på et taktisk eksempel samt en opgørelse 

af operationens karakteristika og de krav, som må stilles til enheder, der 
medvirker til imødegåelsen. 

Den førstnævnte analyse er gennemført ved hjælp af computersimulations
spil, mens de øvrige to er udført som kvalitative analyser. 

7.3 IMØDEGAELSE AF WP OFFENSIVE OPERATIONER 

Denne delanalyse skal især belyse forholdene i Slesvig-Holsten, men vil 

også være gældende for senere faser af kampen i de øvrige geografiske om

råder. 

Som eksempel er valgt et WP motoriseret infanteriregiment (ca. 2200 mand 

og ca. 500 køretøjer) i grundigt forberedt angreb mod en forsvarende dansk 
bataljon. 

Et antal forsvarsmodeller er afprøvet ved gennemførelse af en lang række 
detaljerede computersimu1ationsspi1 ved Forsvarets Forskningstjeneste. 
Vurderinger på højere enhedsniveauer må ekstrapoleres fra spilresultater 
på kompagni-/bataljonsniveau, hvortil modellen især er beregnet. 

Analyseresultater 

Analyserne viser generelt, at der stilles krav om et fleksibelt sammensat 
forsvar med både langt- og kortrækkende panserværnssystemer> og at disse 
skal kunne støttes af indirekte skydende våbensystemer med større skud
vidder og virkning mod såvel fjendens pansrede kampkøretøjer som mod hans 
artilleri. Endvidere kræves en høj overlevelsesevne i et intensivt kamp
miljø. 

Mere specifikt kan det udledes, 

at kampenhedernes nuværende sammensætning ikke tillader løsning 
af alle de forudsete opgaver. Generelt kræves et større indhold 
af kampvogne og/eller indførelse af nye våbensystemer form af 
pansrede missilsystemer og maskinkanoner, 
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at de bedste resultater opnås med en kombination af kampvogne, 
missilsystemer og maskinkanoner suppleret med et stort antal 

mandbårne panserværnsvåben med kortere rækkevidde (f.eks. CARL 
GUSTAV-typen), primært indsat mod angriberens lettere pansrede 

køretøjer, 

- at brug af hindringer, herunder minefelter, er en forudsætning 

for de øvrige våbensystemers effektive udnyttelse i forsvaret, 

at modstanderens artilleri kan påføre forsvareren uacceptable 

tab, med mindre forsvareren råder over en passende kombination 

af feltbefæstning, pansring, bevægelighed, skjul, sløring, vild

ledning og evne til artilleribekæmpelse, 

- at kun enheder, hvori der indgår mange kampvogne, kan optræde of

fensivt og dermed tilbageerobre tabt terræn, 

- at rådighed over en reserve og dennes rettidige indsættelse kan 
medvirke stærkt til et for forsvareren gunstigt udfald, og at 
dette forudsætter kampvognes mobilitet, beskyttelse og ildkraft, 

- at bevægelse er en forudsætning for koncentration (og senere 
spredning) af styrker eller indsættelse af reserver og dermed 
for opnåelse af handlefrihed og fleksibilitet. Der kræves altså 
enheder med en kombination af høj terrænmobilitet og beskyttelse, 
således at de uafhængigt af terrænet og af fjendens indgriben kan 

indsættes på rette tid og sted. 

Et helt staLionært forsvar, som f.eks. udelukkende består af mange pan

serværnsvåben i nedgravede stillinger, lever ikke op til mange af disse 
krav. Analyserne viser, at på trods af en rimelig god beskyttelse i form 
af nedgravning er fjendens artilleri uhyre effektivt over for en forsva
rer, der ikke kan bevæge sig. Ved vedholdende artilleriforberedelse kan 

angriberen sikre, at forsvaret neutraliseres eller nedkæmpes. 

Det stationære forsvar er endvidere lidet fleksibelt. Angriberen vil med 
forholdsvis enkle midler kunne omgå det eller gennembryde det på udvalgte 

tyngdeakser. 
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Et totalt mobilt forsvar udelukkende med kampvogne og andre pansrede plat

forme og uden anvendelse af hindringer og nedgravning kan medvirke til at 

sinke og nedslide fjenden ved hjælp af pludselige ildoverfald og hurtige 
tilbagetrækninger ("Hit-and-run" -taktik). Metoden synes imi dl erti d også 

at give relativt høje tab til forsvareren, og han må stedse afgive terræn. 

Metoden skønnes derfor ikke generelt egnet og bør kun bruges, når omstæn
dighederne tvinger dertil, og kun for at skabe de rette forudsætninger for 
en kampafgørende indsats med bagved værende styrker. 

Et forsvar med en kombination af mange våbensystemer - meget lig det nu

værende forsvar i Slesvig-Holsten - med et betydeligt islæt af kampvogne, 
andre pansrede våbenplatforme samt infanteri og et samspil mellem bevæge
lig kamp og mere stationær kamp i tilknytning til hindrelinier er det 
eneste, der er tilstrækkeligt fleksibelt og alsidigt sammensat til at løse 
opgaverne over for den foreliggende trussel. Analyserne peger på, at der 

i forhold til i dag er behov for et noget større antal kampvogne og/eller 
andre pansrede våbensY.stemer i Slesvig-Holsten. Endvidere, at en doktrin 
med et noget mere bevægeligt forsvar end nu vil give bedre resultater. 

Del konklusion 

Af analyseresultaterne fremgår, at kampvogne fortsat må indgå som et af 
hovedelementerne i de kampenheder, der skal kunne imødegå WP angreb over 

land. 

Kampvogne har evne til at nedkæmpe mange mål typer med et højt ildtempo, 

evne til at bevæge sig gennem terræn og derved muliggøre koncentration 
selv under fjendll ig beskydning samt evne til at generobre og rasLholde 
terræn over for alle typer fjendtlige enheder. Disse vigtigste egenskaber 
vil, også under hensyn til den forudseelige udvikling i teknologi og 

trussel, have afgørende betydning for løsningen af den samlede opgave. 

7.4. JMØDEGAELSE AF LANOGANGSOPERATIONER 

Delanalysen er især langt an på at vurdere forholdene ved en operativ 
landgangsoperation eksempelvis på den sjællandske øgruppe. 

Som eksempel er valgt en WP marineinfanteribrigade (ca. 3000 mand og 
ca. 700 køretøjer), som foretager landgang på en forsvaret kyst. 
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I analysen indgår bl.a. kampvogne, panserjagere, missilsystemer på for
skellige platforme, mandbårne våben, artilleri med forskellige ammuni
tionstyper samt fly og luftværnsvåben. Disse våbentyper er blevet vur
deret med hensyn til deres evne til at deltage i imødegåelsen af land
gangen. Vurderingerne er blevet opdelt i områderne ildkraft mod de del
tagende fjendtlige våbensystemer, mobilitet, overlevelsesevne over for 

fjendens våbenvirkning samt føringsevne. 

Imødegåelsen af en fjendtlig landgang kan opdeles tre hovedfaser: 

- Bekæmpelsen før landgangen 

Kampen på kysten 
Indsættelse af modangrebsenheder. 

Bekæmpelse af amfibiestyrken under sejladsen mod landgangsområdet vil have 
væsentlig betydning for landforsvarets muligheder og vil evt. helt kunne 
forhindre et landgangsforsøg. Angriberen vil derfor søge at etablere luft
og søoverlegenhed - i det mindste i lokale områder - inden iværksættelse 
af amfibieoperationen. Såfremt det lykkes, og operationen derefter gennem
føres, medfører det, at landforsvaret - som en sidste bastion - bør være 
dimensioneret til at imødegå en fjende, som kun har lidt begrænsede tab 

før selve landsætningen. 

Analyseresultater 

Kampen direkte på kysten har til formål at forhindre fjenden i at opnå 
fodfæste på land. Ud over hindringer er langtrækkende direkte skydende 
våben de vigtigste midler i denne kamp. Af de direkte skydende våben er 
kampvognskanoner særligt brugbare pga. den høje ildhastighed og evnen 
til at skyde over vand, men også andre af hærens våbensystemer er vel
egnede. De panserværnsmissiler, hæren råder over i dag, er imidlertid 
mindre egnede til skydning mod mål på havet. 

Kravet om at kunne føre kampen direkte ved kysten medfører, at forsvareren 
må være i stand til at overleve angriberens ildforberedelse og kunne kæmpe 
umiddelbart herefter. Denne overlevelsesevne kan sikres ved at anvende 
meget omfattende feltbefæstningsanlæg, men kan for en dels vedkommende 
også tilvejebringes i form af kampvognes panserbeskyttelse og bevægelig

hed. 
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Ud over de hovedsageligt stationært kanpende kystforsvarsenheder vil der 
være behov for styrker, som kan indsættes til modangreb mod etablerede 

brohoveder, til forstærkning af kystforsvarsenheder, til at imødegå am

fibielandsætninger på kyststrækninger, der ikke er forsvarede med kyst

forsvarsenheder, og endelig til indsættelse mod luftlandsætninger. 

I værste fald skal disse enheder kunne slå sig igennem en luftlandsætning 
på vej mod kysten og derefter nedkæmpe en amfibielandsætning, som har 

etableret brohoveder. 

For at kunne løse disse opgaver effektivt må enhederne kunne bevæge sig 
hurtigt - også gennem terrænet - og under fjendtlig beskydning. Endvidere 

må de kunne bekæmpe alle typer af fjendens våbensystemer, herunder kamp
vogne. 

For at leve op til disse krav bør et af hovedelementerne disse enheder 
være kampvogne. 

En lang række andre våbensystemer og støttefunktioner er naturligvis nød
vendige både for kystforsvarsenhederne og de bevægelige modangrebsstyrker. 
Specielt skal nævnes artilleri og raketkastere. Disse våben vil med nyud
viklede ammunitionstyper kunne løse en større del af opgaverne på lange 
afstande - også panserbekæmpelse og bekæmpelse af visse typer mål på 
søen. Dette vil imidlertid ikke medføre bortfald af kravene om mobilitet 
og evne til panserbekæmpelse hos andre enheder, bl.a. fordi artilleri 
ikke alene kan præstere den tilstrækkelige effekt og fleksibilitet. 

Del konklusion 

Løsningen af denne opgave medfører behov for kampvogne dels ved kystfor
svaret og dels ved modangrebsstyrkerne. 

De bevægelige styrker, som skal kunne foretage modangreb mod stærkt for
svarede brohoveder, vil bl.a. kunne møde kampvogne i større tal. De må 
derfor nødvendigvis selv råde over et stort antal kampvogne, da kun disse 
besidder alle de nødvendige egenskaber. Også de øvrige opgavetyper for 
disse enheder løses mest effektivt med en organisation med mange kamp
vogne. 
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Ved kystforsvarsenhederne kan kampvognens egenskaber ligeledes sikre en 
effektiv løsning af opgaven. Imidlertid kan også en række af hærens andre 
våbensystemer anvendes her, og knaphed i det samlede antal kampvogne kan 
betyde, at kampvogne eller panserjagere kun indgår i disse enheder i et 

mindre antal. 

7.5 !MØDEGAELSE AF LUFTLANDSÆTNINGSOPERATIONER 

Som eksempel for denne delanalyse er valgt nedkastning af et forstærket 
luftbåret motoriseret infanteriregiment (ca. 1500 mand og ca. 400 køre
tøjer). Analysens resultater vil dog også være gældende for andre typer 

luftlandsætninger og landsætninger med helikoptere. 

Analysemetode og undersøgte våbensystemer er de samme som analysen 
vedrørende amfibisk landgang. 

Løsningen af opgaven kan inddeles i tre dele: 

Bekæmpelse i tilflyvningsfasen 
- Inddæmning af landsætningsområdet 
- Nedkæmpelse af den luftlandsatte styrke. 

Den mest effektive bekæmpelse vil kunne ske med fly og luftværnsvåben i 
tilflyvningsfasen. Imidlertid må det forudses, at en luftlandsætnings
operation kun iværksættes, hvis angriberen har lokal luftoverlegenhed og 
dermed rimelig sikkerhed for, at forsvareren ikke kan gribe afgørende ind 

under denne sårbare fase. 

Inddæmningen og den egentlige nedkæmpelse vil i mange tilfælde kun van
skeligt kunne skelnes som selvstændige faser. I visse situationer, f.eks. 
hvis der samtidig foregår en større landgang fra søen, kan det dog være 
nødvendigt med en egentlig inddæmning med lettere styrker. Efter imøde
gåelsen af den største trussel - amfibielandgangen - vil de styrker, der 
har deltaget heri, kunne indsættes til nedkæmpelse af luftlandsætningen, 

Analyseresultater 

Imødegåelse af stedfundne luftlandsætninger sker bedst, hvis den iværk
sættes i eller meget hurtigt efter selve landsætningsfasen, mens fjendens 
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sårbarhed stadig er høj. Luftlandsatte styrker er lette enheder. De mål, 
som skal bekæmpes, er derfor letpansrede eller upansrede. 

Lette enheder med hurtige platforme kan derfor anvendes til løsning af 
inddæmningsopgaven og påbegynde nedkæmpningen, såfremt de indsættes øje

blikkeligt. Våbensystemerne kan f.eks. være panserværnsmissiler og maskin
kanoner monteret på lette køretøjer, pansrede hjulkøretøjer eller heli
koptere. Også anvendelse af artilleri og raketkastere samt jagerfly; 

landsætningens indledende faser vil have betydelig effekt. 

Såfremt fjenden har haft bare nogen tid til at etablere et forsvar af 
landingsområdet, vil nedkæ-npningen forudsætte, at der iværksættes et 
egentligt angreb. Hertil kræves enheder med kampvogne og andre pansrede 
våbensystemer. Da fjenden hovedsageligt består af let pansrede enheder, 
vil opgaven kunne løses med lette kampvogne eller panserjagere. 

Del konklusion 

Opgavens løsning kræver enhedstyper, som kombinerer de forskellige våben
systemer. Hovedvægten må lægges på kanonsystemer suppleret med panser
værnsmissiler, artilleri og raketkastere samt fly- og helikopterbårne 
våben. 

Kampvogne vil kunne anvendes som hovedvåbensystem, men også andre pansrede, 
direkte skydende våbensystemer vil kunne anvendes pga. truslens lette ka
rakter. Lette kampvogne og panserjagere samt lette pansrede køretøjer med 
maskinkanoner vil være egnede. Disse platforme kan evt. være hjuldrevne 
pansrede køretøjer. 

7.6 SAMMENLIGNINGER MED ANDRt VABENSYSTEMER 

Som det fremgår, er en del af analyserne udført ved sammenligninger mellem 
forskellige våbensystemer. Her skal kort resumeres nogle af de væsentlig
ste forskelle mellem de vigtigste af disse systemer og kampvogne. 

Det skal dog bemærkes, at der ikke er gennemført egentlige analyser af 
alle de forskellige våbensystemers bytteforhold over for modstanderens 
våben. De angivne prissammenligninger er derfor kun medtaget til belysning 
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af økonomiske størrelsesordener og kan ikke tages som udtryk for våben
systemernes effektivitet. 

Panserværnsrnissiler 

- kan begynde nedkæmpning af fjenden tidligere pga. lang rækkevidde 
og er mere præcise på lange afstande, 

- er billigere i anskaffelse, men evt. transportmiddel eller plat
form (let hjulkøretøj, pansret køretøj, helikopter) kan hæve pri
sen betydeligt, 

- er længere tid om at nå ud til målet, har langsommere skudtempo 
og har mindre præcision på afstande under 2000 m, 

- er mere følsomme over formodmidler, 

- er ikke så generelt anvendelige over for mange forskellige mål-
typer og kan ikke i alle tilfælde slå igennem moderne pansertyper, 

- yder betjeningsmandskabet ringe beskyttelse mod virkningen af fjen
dens våben (med mindre de er monteret i kraftigt pansrede køre
tøjer), 

- har ingen eller meget begrænset mobilitet (med mindre de er monte
rede på køretøjer med passende terrænegenskaber). 

Panserværnshelikoptere 

- har større mobilitet og fleksibilitet. Kan bl.a. hurtigt forlægge 
tyngden til helt andre indsatsområder, 

- har bedre observationsmuligheder og længere rækkevidde, 

har vist bedre resultater i analyser af duelsituationer mod kamp
vogne, 

- har for missilsystemets vedkommende samme fordele og ulemper som 
nævnt foran, 

- kan udnytte terrænet til at undgå opdagelse, men hvis de engage
res, er de sårbare, 

er dyrere i indkøb og drift, 
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er mere afhængige af vejrforholdene, 

kan ikke erobre eller i længere tid fastholde et terrænområde. 

Panserjagere 

kan løse de fleste defensive opgaver med stort set lige så god 
effekt, 

- er noget billigere (specielt driftsomkostninger, hvis de er 

hjuldrevne), 

kan i stedet for kanoner udstyres med panserværnsmissiler. Herved 
har de samme fordele og begrænsninger for missilets vedkommende 
som nævnt foran, men med eleverbare våben- og sensorsystemer kan 
en del af begrænsningerne elimineres. Sådanne systemer er dog 
dyre, 

mangler evnen til at optræde offensivt. 

Infanterikampkøretøj med maskinkanon 

kan løse defensive opgaver over for let pansrede modstandere og 
kan deltage i offensive opgaver sammen med kampvogne, 

er billigere i anskaffelse {ca. ~ af en kampvogns pris), 

har kortere rækkevidde og ringe effekt over for tungt pansrede 
modstandere, 

har ingen selvstændig offensiv evne. 

Indirekte skydende våben { art i 11 eri , raketkastere, morterer) 

har længere rækkevidde og stor fleksibilitet inden for denne, 

kan bekæmpe kampvogne og andre pansrede køretøjer ved at angribe 
den svagere pansrede top med ny panserbrydende ammunition, 

kan bekæmpe mange forskellige mål typer med forskellig ammunition, 

kan fjernudlægge miner med det primære formål at virke mobili
tetshæmmende over for angriberens fremrykkende enheder, 
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- giver en indirekte beskyttelse ved, at bekæmpelsen sker på meget 
lange afstande, 

er billigere (hvis nye panserbekæmpende ammunitionstyper kan af
fyres fra eksisterende pjecer). Prisen for en målsøgende granat 

er i størrelsesordenen 200.000 - 400.000 kr., 

kræver, at der er målopklaringsmidler med indsigt mod målene og 

signalforbindelser, 

- er mindre egnede over for stærkt bevægelige mål pga. tidsforsin
kelsen mellem observation og virkning i målområdet, 

har stort ammunitionsforbrug og ringe virkning mod kampvogne, 
hvis der anvendes almindelige ammunitionstyper, 

er mere afhængig af vejrliget, hvis der skydes med nye målsøgende 

ammunitionstyper, 

- kan ikke erobre og fastholde terræn. 

Kampfly 

har større operativ mobilitet og fleksibilitet og kan hurtigt 

forlægge tyngde, 

kan levere større ammunitionsmængder på kortere tid, 

kan bekæmpe kampvogne og pansrede køretøjer med forskellige våben
systemer, bl.a. med områdevåben med tilsvarende effekt som moderne 

målsøgende artilleriammunition, 

er meget dyre i anskaffelse og i drift, 

- kan normalt kun anskaffes i begrænset antal. De har derfor ofte 
andre højere prioriterede opgaver end nærstøtte til hærenheder. 
Visse kampfly er dog specielt beregnet til denne opgave, 

- kan kun forblive i et operationsområde i begrænset tid og kan ikke 

fastholde terræn, 

er mere afhængige af vejrforholdene. 
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7. 7 KONKLUSION 

Løsningen af de i pkt. 3.1 nævnte hovedopgaver kræver, at hæren er organi

seret med kampenheder, som er i stand til at gennemføre mobil defensiv 
kamp, herunder generobre tabt terræn. Endvidere skal de kunne imødegå 

luft- og sølandsætninger og ved modangreb eliminere de landsatte styrker. 

En forudsætning herfor er evne til at skabe og forlægge tyngde i overens
stemmelse med den af modstanderen valgte fremgangsmåde og under intensiv 

bekæmpelse. 

Panserværnsmi ss il er, lette panserværnsvåben, indirekte skydende våben

systemer samt fly- og helikopterbårne våben vil løse dele af opgaverne. 
Nye ammunitionstyper vil medføre, at disse våben - med undtagelse af de 

lette panserværnsvåben - vil få forøget betydning i panserbekæmpelsen. 

Kampvognsenheder er imidlertid den type enheder, der under mange varie
rende kampforhold kan deltage i løsningen af de fleste opgaver. De er de 
eneste, som kan generobre og fastholde terræn over for alle fjendens en

hedstyper. Kampvognsenheder må derfor fortsat være hovedelementer i hærens 
organisation. 

løsningen af de tre analyserede operationstyper stiller forskellige krav 
til hærens kampvogne. Der vil således være geografisk betingede forskelle 
i de krav, der stilles til kampvognenes egenskaber og antal. 

Kampvognsenheder er bredt anvendelige til løsning af mange forskellige 
opgaver, dog med visse tcrrænmæssige begrænsninger. Især af økonomiske 

årsager kan de dog ikke varetage løsningen af samtlige kampopgaver, men 
også hensynet til en tilstrækkelig fleksibel sammensætning af forsvars
styrken nødvendiggør, at andre typer kampenheder løser en stor del af 

opgaverne. 

Det bør indgå i de fortsatte overvejelser, at nye lettere kampvognstyper 
og panserjagere på det længere sigt formentligt vil kunne overtage visse 
af de opgaver, som nu løses af middeltunge kampvogne. 
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8. KRAV TIL DANSKE KAMPVOGNE 

8.1 GENERELT 

I kapitel 7 påvistes kampvognsenheders betydning. Den anvendte analyse
metode giver mulighed for udledning af nogle generelle kvalitetskrav og 

krav til antallet af kampvogne til løsning af bestemte opgaver. Derimod 
giver den ikke direkte svar på spørgsmålene om, hvilke kampvognstyper 
og hvor stort et antal der skal indgå i hærens organisation. 

Disse forhold søges belyst i det følgende. 

8.2 KVALITETSKRAV 

Generelt må det kræves, at hærens kampvogne på de væsentligste områder har 
mindst lige så gode egenskaber som de kampvogne, de kan komme til at kæmpe 
imod. Alternativt skal antallet være så stort, at dette kompenserer for 

evt. manglende kvalitet. Visse minimumskrav skal dog altid være opfyldt. 

Vore kampvogne skal kunne leve op til truslen, så længe de indgår i hærens 
operative enheder. Dette medfører behov for periodiske opdateringer, hvil

ket kampvognen fra en start bør være forberedt for. 

Af hensyn til det operative samvirke i Slesvig-Holsten mellem danske og 
tyske kampvognsenheder, og for at der ikke skal opstå en for stor kvali
tetsmæssig ubalance, som kan udnyttes af modstanderen, bør danske kamp

vogne havenærlig samme operative karakteristika som de tyske. Logistisk 
ville det være en fordel, hvis de to nationer anvendte identiske kamp
vognstyper eller typer med høj grad af interoperabilitet. 

Et stort antal af hærens CENTURION kampvogne er teknisk nedslidte og 

kræver en snarlig udskiftning begyndende inden for de næste få år. Uanset, 
hvilke kvalitetskrav der måtte blive stillet til dens afløser, må det 
vurderes, at den korte tidshorisont, det forholdsvis begrænsede antal, 

der skal indkøbes, samt ønsket om en lav teknologisk risiko kun vil levne 
mulighed for anvendelse af eksisterende teknik og principielt færdigud-
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viklede kampvognstyper. Til gengæld bør modulær opbygning med mulighed 
for senere modifikationer, der omfatter den nyeste teknologi, priorite

res højt. 

Nedenfor beskrives de væsentligste operative krav, som hærens kampvogne 
skal kunne leve op til i de næste 10-15 år. 

!ldkraft 

Kampvognen skal 

- kunne nedkæmpe modstanderens kampvogne på en afstand, der mindst 
svarer til den, hvorpå modstanderen kan nedkæmpe vore. (Mindst 

2000 m). 

kunne bekæmpe andre kampkøretøjer, helikoptere og upansrede mål. 

have høj træffesandsynlighed ved første skud, også under kørsel. 

- kunne skyde i mørke og under marginale vejrforhold. 

For Slesvig-Holsten betyder dette, at en overgang til en større kanon 
(kaliber 120 mm) må anses for nødvendig snarest og senest ved århundrede
skiftet. For ændring til 120 mm kanoner taler også det forhold, at dette 
kaliber på længere sigt indebærer væsentligt bedre udviklingsmuligheder 
for ammunition end de mindre kalibre. 

For de øvrige områders vedkommende, hvor den indledningsvise trussel 
hovedsagelig udgøres af lettere enheder, kan kanoner af mindre kaliber 
formentlig accepteres noget længere. Der må dog også i disse områder være, 
eller hurtigt kunne tilvejebringes, nogle våben, som kan nedkæmpe selv 

tungt pansrede kampvogne. 

Indtil 120 mm kanoner kan indføres ved de danske enheder i Slesvig-Holsten 
samt i de områder, hvor dette kaliber ikke planlægges anvendt, bør der 
satses på videreudviklinger af ammunition til de eksisterende kanoner. 

Mobilitet 

Kampvognens mobilitet skal svare til modstanderens evne til at bevæge sig 
i terrænet. Den skal kunne bevæge sig i mørke og al slags vejr. 
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I Slesvig-Holsten kræves mindst en mobilitet som LEOPARD, men en forbed
ring svarende til de nyeste typer (f.eks. LEOPARD 2) vil på lidt længere 
sigt blive nødvendig. For Sjællands vedkommende kan kravet om hurtig ind
sats mod luft- og amfibielandsætninger opfyldes med en mobilitet som 
LEOPARD eller den modificerede M41. I de øvrige områder vil en tilsva
rende mobilitet generelt være ønskelig, men til visse opgaver, f.eks. mere 
stationær defensiv kamp, hvor kampvognen anvendes som panserjager, kan en 
noget lavere bevægelighed dog accepteres. 

Beskyttelse 

Kampvognen skal have en beskyttelse, der sikrer, ~t modstanderens kamp

vogne ikke kan nedkæmpe den på afstande over 2000 m. I frontsektoren bør 
pansringen kunne forhindre, at panserværnsraketter kan nedkæmpe den. En 
tilsvarende beskyttelse af resten af kampvognen er ønskelig. 

Kampvognen skal kunne kæmpe under artilleribeskydning og herunder være 
beskyttet mod topangreb med fly- og artillerileveret panserbrydende del

ammunition. 

Kampvognen skal yderligere være beskyttet, ved at dens signaturer reduce
res mest muligt, og ved at den har sensorer, der kan advare mod målsøgende 

våben. 

Kampvognen skal kunne fortsætte kampen, selv om modstanderen anvender ke

miske stoffer. 

Kravene til kampvognenes beskyttelse styres især af kvaliteten og antallet 
af modstanderens kampvogne og tungere panserværnssystemer. Kravene er der

for størst i Slesvig-Holsten. 

Kravenes opfyldelse 

CENTURION kampvognene kan ikke opfylde alle disse krav - og kan heller 
ikke inden for en realistisk økonomisk ramme bringes til det. Specielt 
mobilitetskravet på Sjælland vil ikke kunne honoreres. 

LEOPARD kampvognene opfylder kravene noget bedre og kan modificeres, så 
de lever op til alle kravene med undtagelse af kravet til beskyttelse i 

Slesvig-Holsten. 
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Den modificerede kampvogn M41 kan ikke opfylde samtlige krav, men kan 

under hensyn til dens rolle - let opklaringskampvogn - finde anvendelse 
i a11e områderne. 

Der er principielt to veje, som kan benyttes for at sikre hæren kampvogne, 

der kan leve op til de operative krav: omfattende modifikation af eksiste
rende kampvogne, afhængig af alder og teknisk tilstand, eller nyanskaf
felser. 

Den første metode - som ikke må forveksles med de mindre modifikationer 
eller opdateringer, som en kampvogn gennemgår flere gange i sin levetid -
vil kunne sikre opfyldelse af de fleste krav, men ikke alle. Anvendt på 
hærens ældste kampvogne ville en sådan løsning ud over betragtelige modi
fikationsomkostninger medføre en række operative ulemper, som nævnt oven
for, og en meget udgiftskrævende vedligeholdelse. Det ville desuden blive 
et stort problem, at hovedparten af hærens kampvogne ville forældes stort 
set samtidig, hvilket ville medføre behov for endog særdeles store, sam
lede nyinvesteringer omkring slutningen af 1990'erne. 

Den i øjeblikket planlagte udskiftningscyklus for hærens kampvogne (ca. 
1/4 af beholdningen udskiftes ca. hvert 12. år} kombineret med flere modi
fikationer i kampvognens levetid giver mulighed for, at de højest priori
terede områder stedse kan tilgodeses med det nyeste materiel, mens de æl
dre typer kampvogne fases videre til lavere prioriterede områder. Samtidig 
giver en sådan cyklus en jævn udgiftsfordeling, og det sikres, at der 
jævnligt bliver mulighed for at introducere resultaterne af den teknolo
giske udvikling i kampvognsorganisationen. 

Del konklusion 

Den førstkommende investeringsmulighed på kampvognsområdet bør tilgodese 
såvel de operative krav som hensynet til en hensigtsrræssig udskiftnings
politik på kampvognsområdet. Den bør derfor anvendes til nyanskaffelse af 
moderne kampvogne, som kan opfylde de højeste krav, dvs. de, som stilles 
til enheder, der skal kunne indsættes i Slesvig-Holsten. 
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I forbindelse med denne anskaffelse bør det endvidere sikres, at de mobile 
styrker på Sjælland får rådighed over kampvogne, som opfylder de her gæl
dende operative krav og specielt kravet om høj bevægelighed, som i dag 

ikke er tilgodeset. 

lettere kampvogne og egentlige panserjagere vil ikke kunne opfylde de 
foran skitserede krav, men på længere sigt vil de kunne løse visse del

opgaver. Derved kan behovet for egentlige kampvogne (med offensiv evne og 
a 11-round anvendelighed) måske reduceres noget. Det bør derfor overvejes, 

om sådanne våbensystemer kan indpasses i den langsigtede anskaffelses- og 
udfasningsplan. 

8.3 KAMPVOGNSANTAL 

Hæren råder i dag over ca. 400 kampvogne. 

Flere na ti ona 1 e og NATO-undersøgelser har beskæftiget sig med hærens kamp
evne og forsøgt at fastsætte minimumstallene for de betydende våbensyste
mer, herunder kampvogne. Resultaterne heraf, som understøttes af den her 
foretagne analyse af forholdene i Slesvig-Holsten, peger alle på, at kamp
vognsantallet generelt bør hæves noget i de fleste områder, men specielt 
i de enheder, der skal kæmpe i Slesvig-Holsten. 

Det skal videre påpeges, at der fra vesttysk side ofte er fremsat ønske 
om et større dansk bidrag til det fælles forsvar i Slesvig-Holsten, og at 
specielt værdien af at øge kampvognsantallet i Jyske Division er blevet 
fremhævet. Det bør i den forbindelse bemærkes, at 6. Tyske Division, som 
skal kæmpe ved siden af Jyske Division, råder over ca. 370 middeltunge 
kampvogne. 

En analyse udført af Forsvarskommandoen efter en kvalitativ metode opgor 
det samlede danske kampvognsbehov til over 500 med omkring halvdelen til 
kampen i Slesvig-Holsten. 

Hvorvidt der er realistiske muligheder for en sådan forøgelse, skal ikke 
behandles her. Blot skal det konstateres, at de ressourcer, der i øjeblik
ket planlægges afsat til kampvognsområdet. knap nok rækker til at bibe
holde antallet 400 kampvogne på længere sigt. 
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Såfremt det vælges blot at fastholde det nuværende planlægningstal 400, 
er der alligevel påtrængende behov for såvel nyanskaffelser som modifika
tioner af eksisterende kampvogne. 

CENTURION kampvognene er særdeles dyre i drift, og en del af dem har over
skredet den tekniske og operative levetid. De,som er i dårligst teknisk 
stand, dvs. alle CENTURION med 84 mm kanon og et mindre antal med 105 mm 
kanon, bør snarest udfases. De, der er i bedst stand - de tårnmodificerede 
CENTURION med 105 mm kanon, som i dag anvendes på Sjælland - kan efter 

evt. yderligere opdatering anvendes i lavere prioriterede enheder i endnu 
en periode. Dette betyder, at i alt ca. 130 CENTURION skal udfases. 

Behovet for nyanskaffelser er af en tilsvarende størrelse. Der vil således 
fra ca. 1990 sku11e ske en indfasning af ca. 120 - 140 nye kampvogne. 

For at opnå en fordeling af hærens kampvogne, som er i overensstemmelse 
med de operative krav i de enkelte geografiske områder, og for at nå frem 
til en hensigtsmæssig langsigtet udskiftningsplan, bør disse nye kampvogne 
som allerede nævnt anvendes ved de højest prioriterede enheder med opgaver 
i Slesvig-Holsten, dvs. ved de jyske brigader. 

Herved frigøres et antal LEOPARD kampvogne. Efter opdatering ville det 
være rimeligt at anvende dem ved de enheder, som prioriteres højest efter 
Jyske Divison; altså de sjællandske brigader. Men også andre fordelings
muligheder eksisterer. Logistiske forhold kunne tale for, at de bibeholdes 
ved andre enheder i det jysk-fynske område. En nærmere undersøgelse heraf 
bør gennemføres, idet det må erindres, at vælges sidstnævnte løsning, må 
der samtidig afsættes midler til på anden måde at sikre opfyldelsen af de 
operative krav ved de sjællandske brigader. 

Gennemføres en udskiftning som her skitseret, vil det bringe hæren ind i 
den tidligere nævnte udskiftningscyklus for kampvogne, hvor omkring 1/4 
af den samlede beholdning udskiftes ca. hvert 12. år. Denne cyklus vurde
res under de eksisterende økonomiske begrænsninger at være den bedst op

nåelige. 
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9. ØKONOMI 

Kampvognsenheders materiel er mere kompliceret og vedligeholdelseskrævende 
end andre kampenheders. 

Der kræves veluddannede besætninger og vedligeholdelsespersonel samt visse 
specialværksteder. Uddannelseskravene er generelt noget større end øvrige 

kamptroppers. 

Kampvognsenheder kræver til gengæld kun en lille personelstyrke. (Ca. 
halvdelen af et normalt infanterikompagni). 

Den årlige driftsudgift pr. kampvogn er stærkt afhængig af type, alder, 
modifikationsstatus samt af det årlige kørselsbehov. De ovrige driftsud
gifter pr. kampvognsenhed ligger derimod på nogenlunde samme niveau uan

set kampvognstypen. 

For en kampvognseskadron i den stående styrke med 10 nyanskaffede kamp
vogne kan de årlige driftsudgifter skønsmæssigt ansættes til: 

Løn m.v. (7 officerer og 56 stampersonel) 10 mio. kr. 
Materieldrift 2 mio. kr. 
Ammunitionsudgift (afh. af kaliber) 2 mio. kr. 
Samlet årlig driftsudgift 14 mio. kr. 

Det må understreges, at materieldriftsudgiften vedrører nye kampvogne. 
Efter få års brug må der påregnes en årlig stigning på mindst 10% af det 
oprindelige driftsbeløb. Hertil skal lægges udgifter til større eftersyn, 
modifikationer m.v. 

For vore ældste kampvogne kan materieldriftsudgiften anslås at være ca. 
tre gange større end for nye kampvogne. Der vil således være ikke uvæsent
lige driftsmæssige besparelser forbundet med en udskiftning til nye kamp
vogne. 

Det har endnu ikke været muligt at fastsætte kampvognsenheders andel af 
udgifterne til den generelle operative, logistiske og uddannelsesmæssige 
støttestruktur. Den ovennævnte årlige driftsudgift omfatter derfor ikke 
disse 11 overhead" omkostninger. 
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Anskaffelsesprisen for nye kampvogne til en eskadron (10 stk.) inkl. alle 
omkostninger, herunder reservedele og ammunition, men ikke bygningsudgif

ter, kan anslås således: 

Kampvogne, som i udstyr og ydeevne svarer 
til hærens nuværende LEOPARD, men med 
moderne ildledelsessystem 

Moderne kampvogne bl.a. med 120 mm 
kanon og moderne panserbeskyttelse 

Lette kampvogne med 105 mm kanon 

170 - 200 mio. kr. 

270 300 mio. kr. 

ca. 150 mio. kr. 

Køb af brugte kampvogne (LEOPARD 1 fra Vesttyskland) er også en mulighed. 
Forudsætningerne herfor er bl.a., at disse kampvogne gennemgår en omfat-. 
tende modifikation, som sætter dem i stand til at leve op til de opera

tive krav. En opgørelse af de samlede udgifter til køb og modifikation 
må bero på Hærens Materie 1 kommandos nærmere undersøgelser. Om en sådan 
løsning herefter er tilstrækkelig fordelagtig, skal bl.a. afvejes mod det 
forhold, at hæren herved vil råde over mere end 200 kampvogne af samme 

type og på samme teknologiske stade, der skal udfases på sarrme tid. 
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10. KONKLUSION 

Der er intet i den teknologiske udvikling, som tyder på, at kampvogne vil 
forsvinde fra den fremtidige kampplads. 

Den fortsatte udbygning af WP kampvognsstyrker såvel 

antal understøtter denne konklusion. 
kvalitet som 

Lettere og mindre sårbare kampvogne samt forholdsvis simple, men velbe

skyttede panserjagere vil blive udviklet med anvendelse af ny teknologi. 
Kun til løsning af visse opgavetyper vil disse systemer kunne erstatte 
de tungere kampvogne. Operativ anvendelse af dem i større tal vil dog 

først kunne finde sted omkring århundredeskiftet eller senere. 

Løsningen af hærens hovedopgaver nødvendiggør, at der rådes over kamp
enheder, som kan kæmpe en mobil defensiv kamp, generobre evt. tabtgået 
terræn samt hurtigt skabe og forlægge tyngde, selv under kraftigt fjendt
ligt pres. 

Andre af hærens våbensystemer er nødvendige, men ikke tilstrækkelige for 
at opfylde disse krav. Kun enheder med kampvogne kan under mange varie
rende forhold sikre løsningen af dem alle. Specielt er kampvognsenheder 
de eneste, der kan generobre og fastholde terræn over for alle modstan
derens enhedstyper. Kampvognsenheder skal derfor fortsat være et af 

hovedelementerne i hærens organisation. 

Kampvognsenheder har høj operativ effekt sammenlignet med andre af hærens 
enhedstyper. 

Hærens kampvogne skal leve op til kvalitetskravene i de geografiske om
råder, hvor de planlægges indsat. Kravene skal primært være afstemt efter 
kvaliteten og antallet af modstanderens kampvogne. De kampvogne, som skal 

samvirke med de vesttyske, bør have stort set samme operative egenskaber 
som disse. 

CENTURION kampvognene er for en stor dels vedkommende nedslidte og bar 
snarest udfases. De, der er i bedst stand, vil dog kunne indgå i de 

lavest prioriterede enheder, forudsat de gennemgår en modifikation. 
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Uden for Rådgivnings- og Analysegruppen er der udtrykt ønske om et kamp
vognsantal på over 500 med prioritet til enheder med opgaver i Slesvig
Holsten. Det er ligeledes anført. at såfremt en sådan forøgelse ikke er 
mulig, skønnes det at være af væsentlig betydning for bevarelse af hærens 
kampeffekt i hvert tilfælde at fastholde det nuværende planlægningstal på 
400. 

Kravene til de enheder, der har opgaver i Slesvig-Holsten, er ikke op
fyldt, hverken hvad angår kampvognens egenskaber eller antal. Den først
kommende anskaffelse på kamp~ognsområdet bør sigte på at rette disse for
hold op. 

Denne anskaffelse bør derfor være middeltunge kampvogne til brigaderne i 

Jyske Division. De LEOPARD kampvogne, der i øjeblikket anvendes her, bør 
opdateres og kan anvendes ved de højest prioriterede enheder af de, som i 

øjeblikket har CENTURION, f.eks. andre enheder i Jyske Division samt de 
sjællandske brigader m.fl. En nærmere undersøgelse af de logistiske aspek
ter bør gennemføres inden en sådan overførsel. 

De nye kampvogne bør enten være en type af seneste generation med 120 mm 
kanon og effektiv panserbeskyttelse eller en ny grundtype, svarende til 
hærens nuværende LEOPARD, men opdateret med moderne udstyr og med mulig
heder for videre modifikationer, f.eks. med 120 ITITTI kanon. Bl.a. ønsket om 
at fastholde det minimale antal kampvogne for et givet investeringsbeløb 
kan retfærdiggøre den sidste løsning. 

Udviklingen af lette kampvogne og panserjagere bør følges, og ved næste 
anskaffelse bør mulighederne for at lade sådanne indgå visse steder i 
organisationen undersøges. 
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KAMPVOGNE 

1. GENERELT 

Kampvogne hører til i gruppen af pansrede køretøjer, hvortil mange andre 
køretøjstyper kan henføres. Meget groft kan man inddele dem i 

- kampvogne, herunder panserjagere. Ved panserjagere forstås her 
våbenplatforme, som har mange lighedspunkter med egentlige kamp
vogne, men som specielt anvendes i en defensiv rolle til bekæm
pelse af modstanderens pansrede køretøjer. 

- infanterikampkøretøjer, der kan transportere en infanterigruppe 
og sammen med kampvogne kan deltage i alle former for opsiddet 

kamp. De yder beskyttelse mod artilleri, tunge maskingeværer og 
evt. maskinkanoner. Et infanterikampkøretøj er ofte selv bevæbnet 
med en maskinkanon og evt. panserværnsmissiler. 

- pansrede mandskabsvogne, som er infanteriets transportkøretojer, 
men ikke er beregnet til egentlig kamp. De yder nogen beskyttelse 
mod artilleri- og håndvåbenild. De er normalt bevæbnede med maskin
geværer. 

- pansrede våbenbærere, f.eks. panserværnsmissilvogne, mortervogne, 
artilleri- og luftværnspjecer m.m. 

pansrede transportkøretøjer, f.eks. forsynings-, sanitets-, fø
rings- og signalkøretøjer samt sensorplalforme. 

pansrede specialkøretøjer, f.eks. bjergningsvogne, brovogne, 
ingeniørkampvogne m.v. 

Kampvogne findes i et stort antal fabrikater, typer og varianter. Fælles 
for alle konstruktioner er imidlertid, at der inden for visse givne vægt
og volumenrræssige begrænsninger er søgt opnået en optimal balance mellem 
kampvognens ildkraft, dens bevægelighed samt beskyttelsen af besætning 
og komponenter. 
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Grænserne mellem forskellige kategorier af kampvogne er flydende, og det 
er ligeledes vanskeligt præcist at definere forskellen mellem en kampvogn 
og en panserjager, bl.a. fordi ældre kampvogne ofte finder anvendelse som 

panserjagere. Generelt kan det dog siges, at en panserjager normalt ikke 
besidder den offensive evne, som forbindes med en moderne kampvogn. Kra

vene til en panserjagers bevægelighed og beskyttelse er derfor lavere end 
kravene til en kampvogn. Ildkraften derimod søges holdt på samme niveau 

bortset fra, at der normalt ikke er krav om, at panserjageren skal kunne 

skyde under kørsel. 

En typisk kampvogn kan være opbygget som vist nedenfor: 



Bevæbning 
kanon {1) 

tårngevær {ikke vist) 
kuppelgevær {ikke vist) 
røgkastere (2) 

Ildledelsessystem 
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kommandørens panoramakikkert (3} 

skyttens sigtekikkert (ikke vist) 
skyttens afstandsmåler (optisk) (4) 

Rettemidler 
- hånddrejningsmekanisme (ikke vist) 

- maskinretningssystem (5) 
- stabiliseringsanlæg (ikke {ist) 

Undervogn 
- affjedring og bælter (6) 

- motor (7) 

- transmission (8) 

- ABC-anlæg (9) 

- ildslukningsanlæg (10) 
- ammunitionsmagasiner ( 11) 

Kommunikationsanlæg (ikke vist) 

internt samtaleanlæg 

radio(er} (sender/modtager} 

infanteritelefon 

Fig. 1. Hoved- og de1komponenter på en kampvogn (LEOPARD 1) 
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2. ILDKRAFT 

Oprindeligt har formålet med kampvognen været at tilføre kendte våbensy
stemer - kanoner og maskingeværer - en ny evne til at bevæge sig på kamp
pladsen og samtidig yde besætningen en vis beskyttelse. Den direkte sky
dende kanon havde først og fremmest betydning som et relativt billigt 
generelt våbensystem til løsning af en lang række forskellige opgaver, 
f.eks. bekæmpelse af infanteristillinger, køretøjer, artilleri, befæste

de bygninger m.v. 

Med kampvognsvåbnets udvikling og det stærkt stigende antal kampvogne i 

hærene er der sket en ændring, således at disse opgaver nu først kan lø
ses effektivt, når modstanderens kampvognsstyrke er blevet passende redu
ceret. Dermed bliver hovedopgaven indledningsvis bekæmpelse af fjendens 
kampvogne, hvilket har medført en specialisering af både kanonen og pri

mærammunitionen. 

På en moderne middeltung kampvogn er hovedbevæbningen en kanon med kali
ber fra 105 - 125 mm, mens lette kampvogne og ældre typer middeltunge 
kan have kanoner af mindre kaliber. Kanonen er- oftest en højtrykskanon, 
der som hovedammunition skyder underkalibrede panserskud. Dvs. at projek
tilets diameter er væsentlig mindre end kanonens, hvorved der kan opnås 
meget høje projektilhastigheder. Ved disse høje hastigheder kan projek
tilets metalkerne i de fleste tilfælde slå direkte igennem alle kendte 
pansertyper (virkning ved kinetisk energi). Traditionel ammunition af 
denne type (APDS) har en kraftig, forholdsvis kort kerne med noget lavere 
udgangshastighed end de nyeste typer (APFSDS), som har en meget lang tung
metalkerne, der er finnestabiliseret (se fig. 2.). 

Som supplement medfører kampvognen andre typer ammunition, f.eks. panser
brydende ammunition, som virker ved kemisk energi (hulladningsvåben, hvor 
en sprængstråle "brænder" sig gennem panseret), og speciel brisantammuni
tion til panserbekæmpelse, såkaldte HESH-granater. Desuden findes brisant
ammunition til anvendelse mod personel, lettere køretøjer, befæstede stil
linger m.v. samt evt. specialammunition (røg, lys, anti-helikopter m.v.). 
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Fig. 2. Ammunition til panserbekæmpelse 
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De nyeste sovjetiske kampvogne er desuden i stand til at affyre laser
styrede panserværnsmissiler gennem kanonen. En tilsvarende udvikling har 
tidligere været i gang i USA, men er nu opgivet. 

Kampvognen har evne til at afgive skud under kørslen. Den maksimale prak
tiske skudafstand for kanonen er 2-3000 m. 

Som sekundær bevæbning anvendes maskingeværer, maskinkanoner, luftværns
maskingeværer og - i den nyeste israelske kampvogn - en 60 mm morter. 

Ildledelsesanlægget samt observations- og sigtesystem skal muliggøre mål
erkendelse samt hurtig og sikker ildafgivelse på lang afstand. På nyere 

kampvogne er der normalt tale om integrerede, automatiserede systemer 
bl.a. omfattende ildledelsescomputer, laserafstandmåler, periskoper, 
dag- og natsigter samt sensorer til bestemmelse af en række interne og 
eksterne parametre af betydning for skuddataberegningerne. 

Våbenstabil iseringen har betydning for kampvognens konfiguration. Den i 
dag hyppigst anvendte kanonmontering er i et drejeligt tårn, hvori kamp

vognskommandøren og skytten samt evt. en hjælper befinder sig og betjener 
våbnene. Hvis kampvognen er udstyret med en automatisk lademekanisme, kan 

hjælperen dog undværes. 

En metode, der giver en lavere silhouet, er den tårnløse kampvogn, hvor 
kanonen er fast monteret i selve kroppen, og hvor retning af kanonen fore

går ved flytning af hele kampvognen. Udvendig montering af kanonen ovenpå 
kroppen - men uden tårn - er en anden måde at nedsætte højden på og der

med reducere sårbarheden. Der findes endelia en lana række varianter af 

disse systemer, herunder eleverbare kanoner. 

Forskellige former for kanonmontering og betydningen for det eksponerede 
areals størrelse i åben og kropsskjult stilling fremgår af nedenstående 

figur. 
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KANONMONTERING: 

634 fgj 6=SJ ~ [87 ~ 
I \ / Fo'i \ !.9.} I \ CP.1 J~l 

ALM. TARN FLADT TARN FLADT TARll, KROP KROP, TOP 
ELEVERBAR ELEVERBAR 

Fig. 3. Kampvognens silhouet med forskellige kanonmonteringer 

Det ses samtidig, at ved visse monteringsmetoder kommer observations- og 
sigtelinien til at ligge under kanonen. Denne ulempe kan delvis elimine
res ved at anbringe en elektrooptisk sensor oven på kanonen. Dette giver 

dog - med den nu anvendte teknik - ikke helt så gode resultater, som 
direkte optik anbragt på højde med kanonen. 

3, BEVÆGELIGHED 

Kampvognes primære funktion er at tilføre ildkraften mobilitet. En kamp
vogns bevægelighed muliggør, at den kan foretage hurtige bevægelser i de 
fleste former for terræn og kan overvinde en del hindringer, herunder for
cere visse vandhindringer ved vadning eller snorkling. 

Kampvognen fremdrives af en diesel- eller gasturbinemotor. l:.n del ældre 
kampvogne har dog stadig benzinmotor. Kraft/vægt forholdet for en moderne 
kampvogn er omkring 20 kH/t. Dette giver tophastigheder på over 70 km/t. 

Kampvogne fra omkring 1970 har typisk et kraft/vægt forhold på ca. 15 
kW/t, hvilket giver maksimal hastighed på ca. 60 km/t. 

Undervognen med bælter, ophæng og affjedring m.v. er også bestemmende 
for kampvognens generelle bevægelighed. For at opnå et acceptabelt jord

tryk må køretøjer med totalvægt over ca. 25 t nødvendigvis være bælte
drevne. Dvs., at middeltunge kampvogne (vægt op til ca. 60 t) ikke kan 

være hjuldrevne, hvorimod der fra et vægtrræssigt synspunkt ikke er noget 
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til hinder for, at lette kampvogne og panserjagere kan udstyres med hjul 
i stedet for bælter. Dette giver meget lavere driftsudgifter for nogen 

reduktion i terrænmobiliteten. 

Et andet væsentligt element i kampvognens samlede mobilitet udgøres af 
føringsevnen eller evnen til smidig kampindsats under varierende forhold. 

Dette har sammenhæng med kampvognens interne og eksterne kommunikations
systemer, dens observations-, navigations- og køreudstyr samt evt. auto
matiserede kommando-, kontrol- og informationssystemer. 

4. BESKYTTELSE OG OVERLEVELSESEVNE 

Panserbeskyttelse er et væsentligt element i en kampvogns evne til at 
overleve på kamppladsen. Pansringen er imidlertid ikke længere i sig selv 
tilstrækkelig. Den traditionelle teknologiske konkurrence mellem midler 

og modmidler har medført anvendelse af stadig mere sofistikerede konstruk
tioner såvel for kampvognen som for de våben, der skal bekæmpe den. 

Fra væsentligst at basere kampvognens overlevelsesevne på kraftig pans

ring, er det over for det store antal forskellige - og ofte teknologisk 
avancerede - trusler blevet nødvendigt med en mere nuanceret systemkon
cept. Dette betyder, at kampvognen må være bedst muligt beskyttet mod at 

blive opdaget. Endvidere, at hvis den bliver opdaget, skal den være så 
vanskelig som mulig at træffe. Endelig, hvis den alligevel skulle blive 
ramt, må den være i stand til at overleve. 

Fig. 4. 0iver et ovPrhlik ovRr Rn del af de våbensystemer, som anvendes ; 

bekæmpelse af kampvognen. Desuden ses enkelte metoder til beskyttelse af 
kampvognen. 
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Kampvognen har en lang række karakteristiske signaturer, som kan detekte

res med forskellige sensorer. 

Et eksempel på kampvognssignaturer er vist fig. 5. 

KEMISK 
(udstodn.) 

RAOAR OG VISUEL SIGNATUR 

RADIOBØLGER 

REFLEKS ION: 
(ULTRAVIOLET) 

( INFRAROO) 
(RAOAR) 

---=BEVÆG ELSE 

MILITÆRT 
MØNSTER ULTRAVIOLET 

MENNESKELIG 
TERM! SK AKT! VITET 

Fig. S. Knmpvognrns signaturer 

For at undgå opdagelse er det nødvendigt, at disse signaturer sløres og 
reduceres mest muligt. Desuden at størrelse og opbygning samt evne til 
at udnytte terrænet er sådan, at sandsynligheden for opdagelse gøres 
mindst mulig. Endelig kan vildledning af fjendens sensorer have en bety

delig effekt. 

Størrelse, opbygning og terrænudnyttelse kan også medvirke til, at kamp
vognen undgår at blive ramt, selv om fjenden får mulighed for at afgive 
skud imod den. Sensorer, som kan erkende et forestående fjendtligt forsøg 
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på at bekæmpe kampvognen, kan give lejlighed til at søge dækning eller 
tage modforholdsregler. Sådanne modforholdsregler kan f.eks. bestå i ud
lægning af røg, generering af falske mål samt aktiv bekæmpelse af det 
indkommende våben eller af den fjendtlige våbenplatform. 

Evnen til at overleve på trods af træffere er naturligvis stærkt afhængig 
af kampvognens panserbeskyttelse, men har også sammenhæng med en række 
andre forhold, f.eks. besætningens og vitale komponenters placering, auto
matisk ildslukning og eksplosionsundertrykkelse, ABC-beskyttelse samt be
sætningens beskyttelsespåklædning og flugtmuligheder. Herudover skal kamp
vognen være i stand til hurtigst muligt efter en træffer at genoptage los
ningen af sin kampopgave. Dette betyder også, at kampvognen og dens kom
ponenter skal kunne tolerere den voldsomme chokpåvirkning, der opstår, 
hvis kampvognen rammes, uden at panseret gennembrydes. 

Kampvognens panser skal yde bedst mulig beskyttelse mod fjendens våben
virkning, men en total beskyttelse hele vejen rundt om kampvognen er 
især af vægtrræssige grunde - ikke praktisk mulig. Panseret må derfor for
deles, således at de farligste trusselsretninger prioriteres. 

Tidligere var hovedtruslen frontalangreb med kanoner og panserværnsmissi
ler. Panseret kunne derfor koncentreres om et forholdsvis snævert område 
i fronten, mens resten af kampvognen blot skulle beskyttes mod sprængstyk
kevirkning. Udviklingen har imidlertid medført stærkt forøgede muligheder 
for angreb på kampvognens top, bund og sider. 

Anvendelse af almindeligt homogent panser til at give forøget beskyttelse 
disse steder ville medføre, at kampvognen blev meget tung. Imidlertid kan 
man bruge de nye former for specialpansring, som giver bedre beskyttelse 
for samme vægt, men som normalt fylder mere. 

Fig. 6. viser tre forskellige typer specialpanser. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 6 10 11 12 6 

Sammensat panser (Engelsk: Composit eller Chobham Armour). 
1. Hovedpanser. 2. Sejt stål. 3. Keramiske blokke. 4. Fibermaterialer. 
5. Inderpanser. 6. "liner" {til beskyttelse mod sprængstykker og neutron
stråling fra A-våben). 

Hulrumspanser (Engelsk: Spaced eller Bulkhead Armour). 
7. Yderpanser. 8. Hulrum. 9. Inderpanser. 6. "liner". 

Reaktivt panser (Engelsk: Reactive, Active eller Dynamic Armour). 
10-11. Sprængst(?f indkapslet i metal. 12. Hovedpanser. 6. "liner". 

Fig. 6. Specialpanser 

Det sammensatte panser anvendes på alle de nyeste typer kampvogne. Det 
yder særdeles effektiv beskyttelse mod ammunition med kemisk virkning 
(HEAT og HESH) og har også god effekt over for ammunition, der virker med 
kinetisk energi (APDS og APFSDS). Pga. volumen og høj pris anvendes denne 
type panser normalt kun på kampvognens mest udsatte dele. 

l!ulrumspunser giver en meget effektiv beskyttelse mod HESH og beskytter 
bedre over for øvrige ammunitionstyper end homogent panser. Til gengæld 
fylder det mere. Også brændstoftanke, motor m.v. kan indgå som en art hul

rumspanser. 

Reaktivt panser anvendes operativt af bl.a. Israel (under navnet Blazer) 
og af Sovjetunionen. Når det enkelte panserelement rammes (af projektiler 
over en vis størrelse) initieres en sprængning i elementet, som især har 
virkning imod hulladningsvåben (HEAT), idet symmetrien i granatens spræng
stråle ødelægges, hvorved gennemslagsevnen nedsættes væsentligt. Reaktivt 
panser har indtil videre begrænset effekt over for pilskudsammunition. 
Det anvendes i øjeblikket mest som udvendig til lægspansring, f.eks. af 
tårnet og fronten, men vil også kunne indbygges i selve panseret. 
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5. DANSKE KAMPVOGNE 

Kampvogn LEOPARD 1A3 

Fig. 7. Kampvogn LEOPARD 1A3 

Kampvognen er anskaffet i 1976. 

Den er udstyret med en 105 mm kanon, som bl.a. kan skyde med moderne 
pilskudsamrnunition (APFSDS). 

Kampvognen har afstandsmåler af ældre type og er ikke udstyret med mo
derne natsigteudstyr og moderne ildledelsesanlæg. 

Kampvognens vægt er 42 t. Den har en 830 HK dieselmotor med et brændstof
forbrug på ca. 1~ 1 pr. km på vej. Kampvognens bevægelighed er god med 
en maksimal vejhastighed på ca. 65 km/tog i terræn på ca. 40 km/t. 

Kampvognen har konventionelt homogent stålpanser, men dog med hulrums
panser i tårnet. 

Den har ABC-beskyttelsesanlæg og ildslukningsanlæg. 
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Kampvogn CENTURION 

Fig. 8. Kampvogn CENTURION 

Kampvognen er anskaffet i 1953. 

Ca. halvdelen er bevæbnet med 84 mm kanon; resten med 105 mm kanon. 

105 mm kanonen er den samme type, som anvendes på LEOPARD, og kan i mod
sætning til 84 mm kanonen anvende moderne ammunitionstyper. 84 rmn kano
nen kan næppe skyde gennem frontpanseret på WP nyere kampvogne. 

CENTURION vejer ca. 52 t. Den er udstyret med en 650 HK benzinmotor. 
Dens bevægelighed må generelt karakteriseres som værende dårlig med en 
maksimal vejhastighed på ca. 35 km/tog ter,rænhastighed på max. ca. 15 

km/t. Brændstofforbruget er meget højt (ca. 6 1 pr. km på vej og op til 
ca. 30 l pr. km i stærkt kuperet terræn). 

Kampvognens panserbeskyttelse svarer stort set til LEOPARD, men den har 
dog ikke hulrumspanser i tårnet. 

En opdatering af de fleste CENTURION, som er bevæbnet med 105 mm kanon, 
er netop ved at være afsluttet. Den omfatter bl.a. natsigte- og køreud
styr samt laserafstandsmåler. Skydeteknisk er den således modificerede 
CENTURION bedre end kampvogn LEOPARD. 

Vognen er ikke udstyret med ABC-beskyttelsesanlæg. 
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Kampvogn M41 

Fig. 9. Kampvogn M41 

Kampvognen er anskaffet 1962. Den anvendes hovedsageligt som opkla
ringskampvogn. 

M41 er bevæbnet med en 76 mm kanon, hvortil der nu anskaffes moderne 
pilskudsamrnunition, som vil give væsentlige forbedringer i skydeegen
skaberne uden dog at bringe dem på højde med en 105 mm kanon. 

Kampvognen er tyndere pansret end de to øvrige typer og yder derfor en 
ringere beskyttelse. 

Alle M41 gennemgår i perioden 1986-88 en omfattende modifikation med 
bl.a. moderne natsigte- og køreudstyr, laserafstandsmåler m.v. 

Ved samme modifikation udstyres vognen med en ny dieselmotor, som giver 
en max. hastighed på vej på ca. 70 km/tog i terræn på ca. 25 km/t. Kamp
vognens vægt er ca. 23 t. 

M41 får endvidere ildslukningsanlæg og ABC-beskyttelsessystem ved modi
fikationen. 



- 16 -



BILAG 2 ---

DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING 

1. INDLEDNING 

Udvikling af militært materiel er en lang, kompliceret og oftest kostbar 
proces. På grund af den lange udviklingstid vil hovedparten af de systemer, 

som introduceres i perioden 2000 til 2005 allerede nu være på tegnebrædtet 
eller på et mere fremskredet stade i udviklingsprocessen. 

Af samme årsager, og også på grund af den teknologiske risiko, vil langt 

den overvejende del af udviklingen foregå evolutionært frem for revolu
tionært. På en række områder må det dog forudses, at den evolutionære ud
vikling vil foregå i et accelereret tempo. Ligeledes kan der på enkelte 

områder, især inden for systemintegration i forbindelse med avanceret 
mikroelektronik, måske forekomme teknologiske gennembrud, som kunne tænkes 
at medføre radikale ændringer i mil i tære systemer o"g doktriner. 

For et mindre land med begrænsede økonomiske ressourcer kræver den skit
serede udviklingsproces nøje overvejelser om, hvor og i hvilket omfang 

den nye teknologi skal implementeres. Afgørende er, at man ikke blot sat
ser på - gennem indførelse af fremtidige højteknologiske systemer - at 
kunne løse opgaverne i en fjern fremtid. Det må kræves, at forsvaret er 

stand til at løse opgaverne over for den foreliggende trussel og med de 
teknologiske forbedringer, der allerede nu kan forudses. 

Oi55P forhold mPrlførPr, ot Pn motPriPlonc;k;:i_ffpl5p55trr:1tP!]i, hvor dPr 5iit

ses på modulært opbyggede systemer, er hensigtsmæssig. Herved sikres, at 

eksisterende materiel kan opdateres og levetidsforlænges ved, at dets 
effekt bringes i overensstemmelse med truslens udvikling. Samtidig kræves 
en løbende udskiftning af forældede systemer, således at man ikke på et 

givet tidspunkt står over for en komplet udskiftning af et stort, samlet 
våbensystem, hvilket dels er økonomisk vanskeligt, og dels medfører risiko 
for en for stor satsning på bestemte teknologier. 

I det følgende beskrives nogle generelle udviklingstendenser samt den mere 
specifikke udvikling for panser og panserværnssystemer. 
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2. GENEREL UDVIKLING 

Udviklingen inden for mikroelektronik og elektronisk databehandling fore
går i et meget højt tempo. Den giver mulighed for billig fremstilling af 
små, højtydende komponenter og samtidig også for sammenstilling af disse 

til stadig mere komplekse, men også kostbare systemer. Denne udvikling har 
betydning for mange militære systemer, men især for 

- kommando-, kontrol-, kommunikations- og informationssystemer 

(CCIS), 

- automatiserede føringshjælpemidler, 

- våbenstyring samt 
- indhentning, integrering, bearbejdning og fordeling af sensor-

oplysninger. 

Desuden medfører den generelt, at operatører kan aflastes og løse opgaverne 

mere effektivt gennem automatisering af en lang række delprocesser. 

Nye materialer. specielt sammensatte materialer med indhold af moderne 
fiberstoffer, vil give helt nye konstruktionsmuligheder bl.a. på grund af 
stor styrke samt mindre vægt og volumen. På længere sigt kan de billiggøre 

produktionen af militært materiel. 

En mere hensigtsrræssig udnyttelse af energien - f.eks. til motorer, driv

stof i ammunition, fremstilling af elektricitet m.v. - samt anvendelse af 

nye energikilder må forventes. 

Udnyttelsen af det ydre rum vil fortsætte og vil på det taktiske plan med
føre forbedringer inden for overvågning, navigation, kommunikation og evt. 

målopklaring mod visse måltyper. 

Udviklingen vil give mulighed for en meget høj pålidelighed af materiel
let. Indbygget fejlsøgning og mulighed for modulær udskiftning vil lette 
- men næppe billiggøre - vedligeholdelsen. Vedligeholdelse af EDB-software 

skaber særlige problemer. 

Anvendelse af komponenter, udviklede til civile formål, kan på en række 
militære områder gøre anskaffelse og drift betydelig billigere og vil 

ofte kun betyde en marginal effektnedsættelse i forhold til militært ud
viklede systemer, som skal leve op til strenge militære specifikationer. 
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3. FØRING 

Den moderne elektronik vil give mulighed for meget betydelige forøgelser 

i de mængder af oplysninger, der kan behandles. Ligeledes vil den hastig
hed, hvormed de indsamles, behandles, fordeles og præsenteres, kunne mange
dob 1 es. 

På trods af store filtreringsproblemer giver dette mulighed for, at alle 
relevante oplysninger samles centralt, og at en tilsvarende centralise
ring af beslutningsprocess.en kan finde sted. Det kan dog modsætningsvis 

anvendes til en meget bred fordeling af det samlede situationsbillede og 
dermed tillade beslutninger på et lavere niveau at blive truffet på et 

mere sikkert grundlag samtidig med, at en overordnet koordination fortsat 
sikres. Sådanne systemers sårbarhed og førerens afhængighed af dem gor det 

nødvendigt at træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. dublering, 
for at sikre en kontinuert funktion. Dette vil naturligvis medvirke til at 
fordyre systemerne. 

De kommunikationssystemer, der er en forudsætning for en effektiv førings-, 
kontrol- og informationsvirksomhed, vil undergå tilsvarende forandringer 

m.h.t. hurtighed, kapacitet, sikkerhed og ikke mindst mulighed for vilkår
lig tilslutning til et netværk, som giver næsten ubegrænsede kommunika
tionsmuligheder. 

Dette vil medvirke til at muliggøre en mere spredt kamp med decentrale 
beslutningsprocesser inden for rammerne af den stillede opgave og med bi
beholdelse af en central, overordnet koordination. 

Foranstaltningerne til sikring af den elektroniske kommunikation vil sta
dig blive bedre, men en tilsvarende udvikling inden for elektronisk krigs

førelse vil medføre, at der aldrig kan opnås total sikkerhed for, at alle 
kommunikationer kan gennemføres. 

4. SENSORER 

Sensorer anvendes i overvågning, opklaring og måludpegning. 

Sensorerne vil blive udviklet i alle dele af det elektromagnetiske spek
trum - fra gammastråler over ultraviolette, synlige, infrarøde og mikro-
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bølge- til radiofrekvenser - samt til at detektere akustiske og seismiske 

bølger. Desuden vil det være muligt at fremstille såkaldte multispektrale 

sensorer under anvendelse af forskellige teknologier, f.eks. kombination 

af infrarøde og radarsensorer. Disse søger samtidigt i flere forskellige 

frekvensområder og sammenholder automatisk informationerne, hvorved der 

opnås en høj sandsynlighed for at opdage mål og en betydelig sikkerhed for, 

at sensoren ikke kan vildledes med simple metoder. 

Denne anvendelse af alle bølgelængder og muligheden for med EDB at bear

bejde meget store informationsmængder vil betyde, at sensorerne i stadig 

højere grad kan virke under de fleste terræn-, vejr- og lysforhold. Samti

dig vil effekten af traditionelle slørings- og vildledningsforanstaltninger 

blive mindre. Det må dog her bemærkes. at selv de bedste sensorer er under

lagt de fysiske love, og at der skal være en vis detekterbar forskel mellem 

målsignaturens karakteristik og baggrundsstøjens, for at sensoren kan er

kende et måls tilstedeværelse. 

Også opløsningsevne og stedbestemmelsesnøjagtighed forbedres i en grad, 

som muliggør anvendelse af langtrækkende målsøgende våbensystemer. 

Uanset sensorernes placering - som kan være i store, centrale 11 stand-off 11 

systemer {f.eks. flybåren overvågningsradar), mindre decentrale systemer 

{f.eks. artilleripejlesystemer eller små ubemandede fly) eller ved et 

våben (f.eks. termisk sigte på en kampvogn, en observatør m.v.) - vil de 

informationer, de indsamler, kunne videresendes til centrale, sideordnede 

elle1- u11Ue1 lag Le enheder i 2and tid eller nær sand tid. 

En udvikling, som beskrevet, er imi dl erti d meget dyr, og se 1 v de største 

nationer vil næppe have midler til at benytte disse teknologier ved alle 

våben, opklarings- og overvågningsenheder m.v., men må anvende dem selek

tivt ud fra en overordnet prioritering. Såfremt det ønskes, at sensorerne 

skal kunne virke autonomt i landkrigens meget komplicerede miljø, vil 

dette yderligere drive prisen i vejret. 

På trods af de tekniske fremskridt vil det således aldrig være muligt at 

få et komplet billede af modstanderens situation. Hertil skal føjes, at 

det sideløbende med udvikling af de nye sensorer vil blive muligt at 
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fremstille mere avancerede midler til signaturreduktion, vildledning m.v. 

Der bliver altså tale om en traditionel konkurrence mellem midler og mod
midler, hvor det i højere grad er økonomiske snarere end tekniske faktorer, 

der bliver afgørende. 

5. KAMPVOGNE 

Kampvognsudviklingen og den tilsvarende udvikling af systemer til bekæm

pelse af kampvogne er foreløbigt kulmineret i fremkomsten af en række 
meget komplekse platforme, hvor ildkraft, bevægelighed og beskyttelse 

bl.a. søges tilgodeset ved udnyttelse af nye teknikker. Denne udvikling 
har imidlertid samtidig betydet, at disse kampvogne er blevet forholdsvis 
store, tunge og dyre. 

De kampvogne, der i dag introduceres, vil fortsat være i tjeneste langt 
på den anden side af århundredeskiftet. Både i NATO og WP vil der i en 
overskuelig fremtid fortsat blive lagt betydelig vægt på anvendelse af 

pansrede enheder. 

På trods af udviklingen af langtrækkende, indirekte skydende våbensystemer, 
vil det direkte skydende våben stadig være et effektivt og forholdsvis 
simpelt middel til panserbekæmpelse. 

For at kampvognen kan overleve over for de moderne våbensystemer, udvikles 
nye pansertyper (sammensat panser med moderne materialer, hulrumspanser, 
reaktivt panser m.v.), som giver bedre beskyttelse, og som kan fordeles 
mere hensigtsrræssigt over større dele af kampvognen. 

Sideløbende med udviklingen af nye pansertyper fremkommer ammunition, som 
kan bekæmpe dem. Det må vurderes, at kampvognen vil blive bedre beskyttet 
mod simple panserværnsvåben, men at det vil være vanskeligt at opnå en 
total beskyttelse over for alle typer af mere avancerede våben. 

En konsekvens heraf er den fortsat hastige udvikling af kampvognsammuni

tion, først og fremmest underkalibret finnestabiliseret pilskudsammunition 
(APFSDS) med stadig voksende begyndelseshastighed og med penetratorer af 

tungmetal, som vil muliggøre nedkæmpelse af moderne kampvogne på afstande 
op til 2-3000 m. 
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Også anden kampvognsammunition. f.eks. hulladningsammunition og andre 
kemisk virkende ammunitionstyper, videreudvikles. Disse besidder dog 
næppe det samme potentiel som pilskudsamrnunitionen. især fordi de er 
mindre effektive over for de nye typer panser. 

Forøget effekt kan opnås ved en vis forøgelse af kanonens kaliber, men 
også mindre, hurtigskydende kanoner med avanceret ammunition vil i frem
tiden kunne løse mange af opgaverne. Sådanne mindre kanoner giver en 
række fordele i forhold til tunge kanoner. Pga. ammunitionens lavere vægt 
og volumen kan der medføres flere granater. Vægt af kanon, affutering og 
rekylmekanisme er min.cire og betyder alt i alt en mindre og lettere kamp

vogn. Automatiske lademekanismer er bedre egnede til sådanne kanoner, og 
der kan opnås en meget høj skudkadance. 

Missil er til affyring fra kampvognskanoner findes a 11 erede, og på lidt 
længere sigt vil også målsøgende kampvognsprojektiler være mulige. 

Kampvognsammunition vil - ligesom andre typer panserværnsammunition - blive 
udviklet til at virke imod målets svagest pansrede dele, dvs. top, sider 
og hæk. 

Kampvognsammunition til bekæmpelse af helikoptere og evt. andre luftmål 
findes allerede i prototyper, og der må forventes en fortsat udvikling på 
dette område. 

Kampvognens mobilitet vil fortsat være af afgøre~de betydning og vil sætte 
grænser for, hvor omfattende en panserbeskyttelse der kan anvendes. For
bedrede motortyper samt ophæng, bælter m.v. vil i nogen grad kompensere 
for den øgede vægt, men en fortsat udbygning af panserbeskyttelsen vil 
ikke være mulig, hvis mobiliteten ønskes bibeholdt. 

Der ses derfor tendenser til en alternativ udvikling af en lettere kamp
vognstype, hvor overlevelsesevnen sikres gennem en kombination af let 
panser, lav silhuet, ekstrem høj mobilitet og modulær opbygning med mulig
hed for selektiv beskyttelse. 

Fremskridt inden for elektronikken giver muligheder for forbedringer og 
videreudviklinger på en række andre områder. Specielt sensorer, ildle
delsesanlæg, kommunikationsanlæg, navigationssystemer, automatisering af 
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visse funktioner (ladning, iværksættelse af modforholdsregler, brandbe
kæmpelse m.m.) samt integrering af disse systemer giver stadig mulighed 
for betydelige forbedringer. 

Kampvognens mange 11 fjender" medfører krav om udrustning med et omfattende 

system af avancerede sensorer til erkendelse af angreb samt modmidler til 
vildledning eller fysisk nedkæmpelse af den angribende ammunition eller 
våbenplatform. Ligeledes må det kræves, at den ved egen hjælp eller med 
støtte fra ingeniørenheder kan overvinde naturlige og kunstigt skabte 

hindringer. 

6. KAMPVOGNSBEKÆMPELSE 

Direkte skydende våbensystemer 

Oe direkte skydende våben - kanoner, panserværnsmissiler og lette panser
værnsvåben - vil i en overskuelig fremtid fortsat være de mest anvendte 
til kampvognsbekæmpelse. Arsagerne er især de forholdsvis lave økonomiske 
omkostninger samt en nedkærnpningsproces, der er hurtig, ukompliceret, 
rimelig sikker og resistent over formodmidler, og hvori den direkte men
neskelige deltagelse sikrer høj fleksibilitet. 

Kanoner 

Til kanonsystemer vil der fortsat blive udviklet forbedret ammunition 
med kinetisk virkning (f.eks. APFSOS), som vil sikre nedkæmpelse af 
moderne kampvogne ud til 2000 - 3000 m. Også den kemisk virkende ammu
nition gennemgår forskellige tekniske forbedringer, især af spræng
hovedet, og vil få forøget gennemslagsevne. Nye teknikker så som pro
jektildannende ladninger, der angriber kampvognens top, samt styrede 
eller målsøgende granater vil blive udviklet til kanonsystemer. 

Panserværnsmissiler 

Panserværnsmissiler, der i dag udelukkende baseres på kemisk virkende 
sprænghoveder, vil komplettere kanoner i kampvognsbekæmpelsen. Tenden
sen til stadig forøget gennemslagsevne forventes at fortsætte. Række
vidden vil kunne forøges, og afhængigheden af operatørens styring vil 
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blive nedsat eller bortfalde ved indførelse af målsøgende missiler. 
Dette vil dog samtidig give forøgede muligheder for at jamme eller 

vildlede missilet. Den traditionelle styring med tynde kobberkabler 

vil blive afløst af trådløs styring eller styring med lyslederkabel, 

hvilket vil tillade en form for indirekte skydning. Missilernes 
sprænghoveder vil blive udformet med henblik på at imødegå de nye 
typer panser, f.eks. ved større sprængladning, dobbelt sprænghoved 

eller sprænghoved, der angriber kampvognens sider, top og andre 

svagt panserede dele. 

Panserværnsmissiler med ekstremt stor hastighed, som virker ved 
kinetisk energi (gennemslag af panseret med en penetrator), er under 

udvikling. 

Disse missilsystemer er forholdsvis tunge systemer, som er bedst 
egnede til montering på en platform (f.eks. helikopter, fly eller 
køretøj). Udvikling af f.eks. eleverbare master og anvendelse af 

eksterne sensorer kan betyde, at platformen ikke nødvendigvis behøver 
at eksponere sig selv for at affyre sine missiler. 

Lette panserværnsvåben 

Mandbårne panserværnsvåben møder stigende vanskeligheder med at opnå 
virkning over for moderne kampvogne. I sagens natur må disse våben 
være forholdsvis lette og ukomplicerede, og dette giver ikke tilstræk

kelig effekt over for de nyeste typer panser. Derimod vil de stadig 
kunne anvendes mod ældre typer kampvogne og mod lettere pansrede køre

tøjer. 

Indirekte skydende våbensystemer 

Artilleriets rolle i panserbekæmpelsen vil være stigende. Udviklingen af 
nye skytssystemer, herunder raketkastere, med større rækkevidde, præcision, 
ammunitionsvægt og med ammunitionstyper, der er optimeret til panserbekæm

pelse, er allerede vidt fremskredet. Forbedrede sensorer vil tillade be
kæmpelse af panser på lange afstande. Ammunitionen vil blive udviklet til 

slutfasestyring eller egentlig autonom styring med passive eller aktive 
sensorer. Også nærstøttevåben, f.eks. morterer eller kortrækkende artille-



- 9 -

ri, vil med sådan ammunition kunne deltage i panserbekæmpelsen. Blandt 
de nye typer artilleriammunition findes også miner og minelignende ammu
nition. 

De mere avancerede målsøgende ammunitionstyper vil give mulighed for an
vendelse af forskellige modforanstaltninger. Denne ammunition såvel som 
modmidlerne må forventes at blive væsentlig dyrere end de typer, der an
vendes i dag. 

Flybårne våben 

Ud over missiler og kanoner til kampvognsbekæmpelse vil fly kunne medfore 
ammunitionstyper, som i det store og hele virker efter samme principper 
som moderne artilleriammunition. Den væsentligste forskel er muligheden 
for længere rækning, evnen til hurtig forlægning af tyngden og den kort
varige, men koncentrerede våbenvirkning. 

En del af de flybårne våben vil kunne afleveres på store afstande, hvilket 
nedsætter platformens sårbarhed. 

Andre våbensystemer 

Der forskes i helt nye typer våbensystemer, f.eks. elektromagnetiske 
kanoner (rail guns), laservåben og partikelstrålevåben. Ingen af disse 
systemer vil kunne blive operative til panserbekæmpelse før på den anden 
side af år 2000 og vil - hvis de udvikles - kun kunne blive et supplement 
til de traditionelle våben, især på grund af høj pris og kompleksitet samt 
krav om ekstremt store energimængder. laservåben vil dog kunne anvendes 
til ødelæggel 3e af våbenplatformes sensorer. 

Mobilitetshæmmende midler 

Miner, udlagt såvel konventionelt som med artilleri, minekastere eller 
luftfartøjer vil fortsat være det vigtigste aktive hindremiddel. Minerne 
vil blive udviklet til at angribe kampvognes svagt pansrede dele, og kon
struktion af ladning og tændmekanisme vil sikre, at selv meget små miner 
har tilstrækkelig effekt. Minerne vil kunne udstyres med en række senso
rer, som vil sætte dem i stand til at skelne mellem forskellige måltyper 
og gøre dem vanske 1 i ge at uskade 1 i ggøre. Mikroprocessorer vil ti 11 ade 
elektronisk aktivering, deaktivering og neutralisering. 
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Minefelter, udlagt med artilleri eller fly, kan etableres meget hurtigt, 

f.eks. for at lukke gennemgange i konventionelle minefelter eller tæt 
foran en fremrykkende fjende for at standse hans angreb. Artillerigrana

ter, beregnet til panserbekæmpelse, kan fungere som miner, når de er 

faldet på jorden uden at have ramt et pansret mål. 

Særlige minetyper vil kunne anvendes som områdevåben, der dækker et større 
område, typisk med en radius på et par hundrede meter. De kan i dette om
råde registrere og klassificere bevægelser og kan affyre delammunition mod 

evt. mål. 

Hindringer kan endvidere etableres ved gravning og sprængning. Eksempler 
er pansergrave, sprængning af broer, lukning af veje ved hjælp af væltede 
bygninger, træer m.v. Desuden kan forskellige naturlige hindringer udbyg

ges, f.eks. ved afgravning af skrænter, oversvømmelse af lavtliggende om

råder m.m. 

Udover miner og traditionel gravning og sprængning af hindringer kan mange 

andre midler anvendes til at etablere barrierer, f.eks. 

- Flydende sprængstof, der kan hældes i - evt. forhåndsetablerede -
nedgravede rør, til hurtig etablering af omfattende pansergrave. 

- Kemiske midler, der indvirker på køretøjers udsyn og bevægelighed, 

f.eks. skumbarrierer, fedtede stoffer og klæbemidler. 

Neutraliserende midler, såsom blændende og ætsende midler til øde
læggelse af sensorer, korroderende midler, brandstiftende midler, 
"i 1 tædere". der standser og evt. øde lægger motorer, samt såka 1 dte 

"Fue 1-Ai r expl os i ves", hvis virkning kan beskrives som en voldsom 
gaseksplosion med høj trykvirkning i et stort område. 
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