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BILAG 1: Analyse af flådehelikopteres evne til at kæmpe selvstændigt og 

støtte kamp. 

BILAG 2: Flådehelikoptere sammenlignet med andre systemer. 
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RESUME 

Rapporten beskriver mulig betydning af danske flådehelikoptere. Udgangs

punktet tages i den historiske udvikling førende til en beskrivelse af 

anvendelsesmuligheder for sømilitære helikoptere. Da der er mange forskel
ligartede opgaver, der kan løses med flådehelikoptere, beskrives et bredt 

spektrum af helikoptertyper og deres karakteristiske udstyr. Operationsmil
jøet beskrives, og den fremtidige teknologiske udvikling inden for helikop
terteknik vurderes. Warszawapagtens handlemuligheder specie 1t med henb 1 i k 

på anvendelse af Østersøen i forbindelse med mulige konfliktsituationer i 

Central- og Nordeuropa diskuteres, og betydningen af kontrol med Østersøen 
belyses. Danske flådehelikopteres muligheder og effekt gennemgås, og det 

kan på basis af den nuværende teknologiske viden konkluderes, at anskaf

felse af flådehelikoptere vi1 betyde en effektivisering af forsvaret, idet 

flådehelikoptere kan aflaste andre systemer, der herved sikres bedre over

levelse og højere kampeffekt. Flådehelikoptere er velegnede til overvåg

ning og mål udpegning for sømål smi ss11enheder, 1 i gesom de med effekt vil 

kunne indsættes som våbenbærere mod mindre skibsmål. Såfremt flådehelikop

tere skal indgå i forsvaret, vurderes det, at selv en let helikoptertype, 

der forsynes med udskiftelige sensor- og våbenmoduler, vil kunne løse 

opgaverne. Det vurderes, at en eventuel anskaffelse bør omfatte mindst 8 

helikoptere af type som hærens fremtidige panserværnshelikopter. Anskaffel

ses- og driftsudgifter for en sådan styrke anføres. Det konkluderes, a.t 

såfremt flådehelikoptere anskaffes, bør de organisatorisk indgå i søværnet. 
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1. INDLEDNING 

FORMÅL 

Ved forsvarsforliget af 29. juni 1984 blev Forsvarsministerens Rådgivnings
og Analysegruppe (RAG) nedsat under formandskab af civilingeniør V. GUntel
berg, Forsvarets Forskningstjeneste. 

RAG fik indledningsvis bl.a. opgaven at analysere en mulig anvendelse af 

egentlige flådehelikoptere i Danmark. 

INDHOLD OG METODE 

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

Mange af de baggrundsoplysninger og vurderinger, der har været anvendt, er 
højt klassificerede, men nærværende rapport er uden klassifikation, hvilket 
må føre til, at visse resultater gengives i meget generaliseret form. RAG 

alene er ansvarlig for rapportens vurderinger. 

Det må understreges, at en opgave som den foreliggende, hvor et enkelt 

muligt militært system analyseres, ikke giver tilstrækkeligt grundlag for 

en samlet vurdering af systemets nyttevirkning, før tilsvarende analyser af 

andre kompletterende e 11 er alternative systemer også fore 1 i gger. I nærvæ

rende rapport omtales evt. alternative systemer kun summarisk. 

Definition 

En helikopter er et luftfartøj, hvis evne til at overvinde tyngdekraf

ten, at skabe fremdrift og til at manøvrere opstår ved dannelse af 

aerodynamiske kræfter omkring roterende vinger, rotorer. 

Der anvendes følgende definition af begrebet en egentlig flådehelikop
ter: En helikopter, der er optimeret for -deltagelse i løsningen af en 

række forskellige kamp og/eller kampstøtteopgaver i søkrigsførelsen. 
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Da forskellige opgaver kræver forskellige helikoptertyper. må denne rapport 
tage såvel et bredt spektrum af mulige opgaver som et antal forskellige 

helikoptertyper i betragtning og søge at belyse disse forskellige typers 

anvendelse til hele eller dele af dette spektrum. 

Der er i rapporten anvendt en tidshorisont frem til år 2000. 
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2. MILIT.IRE HELIKOPTERE 

2.1 HISTORISK UDVIKLING 

Helikopteren udvikledes i løbet af 1930erne fra ide til praktisk flyvema

skine. Ved begyndelsen af 2. verdenskrig var den dog endnu for uprøvet til, 
at man turde satse på den. Den tyske flåde erkendte behovet for langtræk

kende observation fra skib!::!. Den eneste teknologiske mulighed på det tids

punkt var at løfte en observatør i vejret og lade ham spejde efter -mål 

eller trusler. Der anvendtes bl.a. enkeltsædede motorløse autogyroer, der 

blev slæbt efter ubåde, og i 1942 anvendtes første gang en egentlig heli
kopter, FL-282 Kolibri, fra eskorteskibe i Østersøen og Middelhavet. 

Helikopterens mulighed som varslings- og observationsplatform var blevet 

demonstreret, og den tyske flådeledelse bestilte et stort antal, men luft
bombardementer ødelagde motorfabrikken, og en egentlig produktion blev ikke 
begyndt. 

Amerikanernes erfaringer under landgangsoperationer i Stillehavet viste et 
behov for hurtigt at kunne flytte tropper og materiel fra skib til land for 
at sikre et brohovede. 

Et andet behov, der opstod efterhånden s0111 kampen mellem ubåde og eskorte
skibe intensiveredes, var at have en platform med lyttegrej og anti-ubåds
våben, der hurtigt kunne placeres i afstand fra overfladeskibets larmende 
maskineri. 

Efter 2. verdenskrig, hvor helikopteren ikke nåede at gøre sig gældende, 
fortsattes udviklingen både til militære og civile formål. Koreakrigen 
medførte den første større anvendelse af helikoptere til observationstjene
ste, platform for dirigering af nærluftstøtte og evakuering af sårede 
direkte fra kamppladsen. 

Der blev gennemført en lang række teknologiske forbedringer og anvendt nye 
fabrikationsmetoder 1 helikopterindustrien. 
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I en række konflikter siden 1950erne er helikopteren bl.a. blevet anvendt 
til landsætningsoperationer (Libanon, Vietnam, Falkland, Grenada), til 

ubådsjagt (Hårsfjorden), til minestrygning (Haiphong, Suez) og til angreb 

på skibe {Falkland, Persiske Havbugt). Helikoptere er blevet anvendt til en 
lang række eftersøgnings- og redningsopgaver. Evakueringen af alle passage

rer ved færgen Skageraks forlis ud for Hirtshals i 1966 er et eksempel på 
helikopteres evne til at gennemføre sådanne redningsoperationer. 

Helikopteren har udviklet sig gennem et antal "generationer" til at være et 

uundværligt hj21lpomiddcl til løsning uf en række c.ivile ug militære opga

ver. 0ff-shore olie- og gasudvinding kunne vanskeligt gennemføres uden 

hel i kopteren som transportmiddel. 

Herhjemme introducerede flyvevåbnet redni ngshe 1 i koptere i december 1956. I 

1965 anskaffedes typen S-61 Sea King. Hæren anskaffede en let observations

helikopter af typen Hughes 500 i 1971. 

Søværnet indførte helikoptere af typen Alouette III i 1962 til brug som 

observationsfly fra fiskeriinspektionsskibe ved Færøerne og Grønland. I 

1980 erstattedes disse med helikoptere af typen Lynx, hvoraf der oprinde

ligt blev anskaffet 8. 

Betegnelsen "flådehelikopter" indførtes ved forsvarsloven af april 1973, 

der omfattede både flådehelikoptere og helikoptere til særligt formål 

(primært fiskeriinspektion). Det fremgik af bemærkningerne til loven, at 

flådehelikoptere skulle anvendes i varslings- og våbenbærerfunktion i 

snævert samarbejde med flådens skibe og dermed b 1. a. have egentlige kampop

gaver. 

Flådehelikoptere blev imidlertid ikke anskaffet og blev ikke medtaget ved 

senere forsvarsordninger, overvejende af økonomiske årsager. 

aftalen om forsvarets ordning i perioden 1985-87 af 29. juni 1984 står: 

"Der iværksættes snarest en modifikation af de nuværende inspek

tionshelikoptere, således at 4 af disse vil kunne bistå ved 

må 1 udpegning til Harpoon-bærende enheder samt de 1 tage i 1 øsni ng 

af forsvarets fredstidsopgaver, primært farvandsovervågning og 

redningstjeneste, bl.a. ved Bornholm". 
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Udstyret hertil er blevet kontraheret. og modifikationsprogrammet forventes 
afsluttet ca. 1990. Udstyret er i en vis udstrækning flytbart således, at 
de hel i koptere, der ikke er udstationeret på fiske ri i nspek ti onssk i be, 

fortrinsvis kan anvende det. 

2.2 HELIKOPTERES KARAKTERISTIKA 

GENERELT 

Helikopterens flyveegenskaber gør den i stand til at flyve fremad, baglæns 

og sidelæns, at flyve lodret op og ned samt at stå stille i luften. 

Herved er den på helt anden vis end almindelige fastvingede fly i stand til 

at udføre en lang række opgaver. Helikopteren opnår sine flyveegenskaber 

ved i stedet for faste vinger at have en hovedrotor, der sørger for både 
opdrift og fremdrift. Såfremt helikopteren kun har en hovedrotor, må den 

for at modvirke dennes drejningsmoment have en halerotor, der tillige har 
samme funktion som fastvingede flys sideror. 

Da hovedrotarens bladtipper under flyvning ikke bør opnå en større hastig
hed end lydens, har det i praksis hidtil betydet en største øvre flyveha
stighed for hel i koptere på ca. 250-300 km/t. Hastighedsrekorden er i ef
teråret 1986 på 400,87 km/t. Bl.a. ved særlig udformning af rotorbladenes 
tipper forsøger helikopterfabrikkerne at øge helikopteres flyvehastighed. 
Moderne helikoptere er udstyret med rotorblade af kunststof, hvilket i 

forhold til hidtidige metalblade bl.a. giver større konstruktionsfrihed og 
mindre radarrefleksion. 

Helikopteren har i dag mulighed for at have indtil 3 turbinemotorer. Fler
motorede helikoptere vil som regel kunne flyve og lande på en enkelt motor, 
hvad der er specielt betryggende ved flyvning over havet. 

Afhængig af størrelsen kan helikopteren udstyres med autopilot og fuld 
instrumentering til flyvning om natten og under forhold med nedsat sigtbar
hed og tåge. Der er mulighed for at installere alle typer navigationsudstyr 
til flyvning over alle farvandsområder. 

Også afhængig af størrelsen kan helikopteren udstyres med flere eller færre 
sensorer. Disse kan omfatte radar, sonar, udstyr til passiv elektronisk 
krigsførelse (Electronic Warfare Support Measures, ESM) og elektrooptisk 
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udstyr m.v. Det er muligt at have plads til operatører til betjening af 

sensorer og kommunikationsudstyr. Helikopteren kan herudover i visse konfi
gurationer medtage gods, enten indenbords eller ophængt i lastekrog under 
flyet. Med et spil kan gods og/eller personel hejses op eller fires ned fra 
helikopteren. Helikopteren kan forsynes med udstyr, der muliggør landing på 
skibe med land i ngsdæk, også selv om der er ta 1 e om mindre skibe i høj 

søgang. 

Det er muligt at installere udstyr til lufttankning af brændstof fra andre 
Fly eller fra skibe, der ikke har landingsfaciliteter. 

Helikopteres væsentligste ulemper i forhold til fastvingede fly er dels, at 
de kan medtage mindre nyttelast i forhold til størrelse og motorkraft, og 

dels den begrænsede tophastighed, der kan have afgørende betydning i mili

tære operationer. Endvidere er helikoptere ofte dyrere end fastvingede fly 

af samme størrelse, både i anskaffelses- og driftsomkostninger. 

AERODYNAMISKE FÆNOMENER I FORBINDELSE MED HEL!KOPTERFLYVNlNG 

Som ved andre flyvemaskiner virker føl gen de kræfter på he 1 i kopteren under 

flyvning: Opdriften, der ska 1 modvirke tyngdekraften, og fremdriften, der 

ska 1 modvirke l>Jftmods tanden. Rotoren frembringer og regulerer opdriften. 

Under "hovering", der er 11 svævni ng på stedet", er rotorti ppernes bevægelse 

parallel med jorden. Opdrift virker lige opad, vægten nedad. Hvis opdriften 

øges, stiger helikopteren lige op. Ved flyvning fremad, bagud eller til 

siden drejes rotorplanet, så det hælder mod den ønskede retning. Luftstrøm

men, der nu er skrå, giver både opdrift og fremdrift. 

Udover disse fundamentale principper virker en række specie 11 e fænomener, 

der påvirker helikopterens flyveegenskaber, som f.eks. vridning af kroppen 

p.g.a. rotoren, centrifugalkraft og gyroeffekt i rotoren samt penduleffekt 

p. g. a. kroppens "ophængni ng 11 under rotoren. 

Helikopteren er herigennem mere kompleks at flyve end et almindeligt fly. 

r tilfælde af motorstop kan helikopteren nødlande ved at "svæve" ned til 
jorden, såkaldt autorotation. 
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MILITÆRE HELIKOPTERE 

Militære helikoptere bruges typisk til at løse følgende sømilitære opgaver: 

Sensoranvendelse 
- Farvandsovervågning 
- Rekognoscering 
- Taktisk opklaring 
- Varsling 
- Ledelse af operationer 
- Elektronisk krigsførelse. 

Kamp- og kampstøtteopgaver 
- Måludpegning f.eks. for sømålsmissiler, artilleribombardement m.v. 
- Selvstændig bekæ:npelse af overflademål 
- Ubådsjagt (eftersøgning og våbenindsats) 
- Minekrigsførelse. 

Diverse 
- Transport af personel og materiel 
- Søredningstjeneste 
- Evakuering af syge og sårede 

- Kommunikationsrelæ. 

Opgaverne og deres prioritering kan medvirke til opstilling af dimensione

rende krav til helikopterens konstruktion og udstyr. Der kan således op

stilles krav til: 

Helikopterens hastighed, aktionsradius og lasteevne 

Flyve- og manøvreegenskaber under forskellige vejr- og belysningsfor

hold 

Navigations- og kommunikationsudstyr 

Sensor- og våbensystemers egenskaber 

Sårbarhed og beskyttelsesforanstaltninger 

Drifts- og vedligeho1delsesforhold 

Økonomi ved anskaffelse og drift. 
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Der kan foretages mange forskellige afvejninger af disse ofte modstridende 
krav afhængig af, om man ønsker en meget alsidig ydeevne eller en speciali
sering med henblik på 1 øsni ngen af en konk ret enkeltopgave. 

Helikopterens ydeevne er blevet søgt forbedret ved skrogkonstruktioner, der 
både er stærke og lette, ved gasturbiner med lavt brændstofforbrug og høj 

ydeevne samt forbedret aerodynamisk udformning af skrog og rotorer. 

Flyve- og manøvreegenskaber er blevet forbedret ved vibrationsdæmpning, 

præcise styreaggregater og forbedrede rotorarrangementer. 

Med moderne elektronik er det blevet muligt at indbygge bedre instrumenter 

og hjælpesystemer, der kan lette pilotens arbejde og give større sikkerhed. 

Sensorer og våbensystemer er blevet mere præcise og effektive i kraft af 

moderne signalbehandling og datamatassistance. 

En helikopters sårbarhed og evne til overlevelse bestemmes bl.a. af 

- evne til egen varsling. kommunikation med samarbejdende enheder. 

iværksættelse af modforholdsregler og til at foretage afværgemanøv

rer 
evne til at tåle skade og stød {herunder evt. pansring). at kunne 

bekæmpe skader, foretage ildslukning, og til at kunne autorotere 

helikopterens signaturer (radar, infrarød, optisk og akustisk), 

beskytte 1 se mod ABC-våben og beskytte 1 se mod e 1 ektroni ske forstyr

re 1 ser og interferens. 

Dublering af vigtige systemer er også et væsentligt træk, 

De drift- og vedlige!wldelsesmæssige aspekter afhænger bl.a. af den indbyg
gede sikkerhed og pålidelighed i de tekniske løsninger samt evnen til i 

givet fald hurtigt at kunne isolere, lokalisere og reparere fejl. Vel 

gennemarbejdede løsninger giver normalt lavere driftsomkostninger. men kan 

betyde store anskaffelsesomkostninger. 
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3. FLÅDEHELIKOPTERE 

3.1 KARAKTERISTISKE TYPER 

Afhængig af de opgaver, en flådehelikopter skal løse, findes en række 

forskellige typer. For at vise bredden af muligheder skal her gennemgås 3 
eksempler. 

En typisk tung flådehelikopter kan se ud som vist nedenfor: 

Sikorsky SH-60B Sea Hawk _i 

\1 >" fi-
11- o'y æ--

1 ====~ow ~- ~\\?,/ I e 

Data: Længde : 19,8 m Max. vægt lastet: 9313 kg 

(med rotor og hale foldet 12,5 ml Max. hastighed 275 km/t 

Rotordiameter 16,4 m Nyttelast ca.30D0 kg 

Højde 5,2 m Besætning 3-4. 

Hel i kopteren er bygget af a 1 umi:,i um og komposi tmateri a 1 er. Hovedrotoren har 

4 blade af titanium og kompositmateriale. Rotoren kan "foldes", så helikop

teren kan placeres i hangar eller skjules. Helikopteren drives af 2 
Genera 1 El ectri c "T700" gasturbiner, der b 1. a. også trækker generatorer 

m.v. Den kan operere på en turbine. Helikopteren kan operere fra og samar

bejde med orlogsskibe. 

Helikopteren kan udstyres med meget forskelligt materiel og ekstratanke. 

Max. f1yved1 stance { ræk.ni ngen) kan således variere, men vil typisk kunne 

være ca. 600 km. 
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En typisk middeltung flådehelikopter kan se ud som vist nedenfor: 

Westland Naval Lynx 

Data: Længde 

( med rotor og 

Rotordiameter 

Højde 

--- -.. -·-

' . ~ - -1 
I 7 u . 

- -o.. - . ' 

: 15,2 m Max. vægt lastet: 
hale foldet 10,6 m) Max. hastighed 

12,8 m Nyttelast 
3,6 m Besætning 

4300 kg 

275 km/t 

ca.2000 kg 

2. 

På Lynx helikopteren er kroppen bygget af aluminium, mens døre og paneler 
er af glasfiber. 

Hovedrotoren har 4 blade opbygget af rustfrit stål og glasfiber. Rotoren 
kan "foldes", så helikopteren kan placeres i en forholdsvis lille hangar på 

de skibe, den opererer fra. På land kan den foldelige rotor gøre det nem
mere at skjule helikopteren. 

He 1 i kopteren drives af 2 Rol 1 s-Royce "Gem" gasturbiner, der b 1. a. også 

trækker generatorer til strømforsyning. Helikopteren kan operere på e'n 

turbine. Max. rækning afhænger af udstyr m.v. og er typisk på ca. 600 km. 

Den er udstyret med oppustelige opdriftsmidler med henblik på nødlanding på 
havet. 
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En typisk let helikopter kan se ud som vist nedenfor: 

En sådan helikopter, der ikke specielt er udviklet som flådehelikopter, men 
til anden militær brug, vil kunne udstyres og anvendes som let flådeheli
kopter. 

Aerospatiale AS 350 

Data: Længde 

Rotordiameter 

Højde 

Max. vægt lastet 

Max. hastighed 

Nyttelast 

Besætning 

'i 
li 
/; 

/J 
12,9 m 

10,7 m 

3,3 m 

2200 kg 

280 km/t 

ca. 1000 kg 

2. 

Helikopteren er bygget af alumirlium og glasfiber. 

Hovedrotoren har 3 blade opbygget af glasfiber. Rotorbladene kan hurtigt 

afmonteres, således at det gøres nemmere at skjule helikopteren. 

Helikopteren drives af 1 stk. Turbomeca "Arriel*' gasturbine, der bl.a. også 

trækker en generator til strømforsyning. 

Max. r.Brni ng afhænger af udstyr m.v. og er typisk. 600 km. 

En 1 et hel i kopter vil kunne udstyres med oppustelige opdriftsmi dl er med 

henblik på nødlanding på havet. 
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3.2 KARAKTERISTISK UDSTYR 

Flådehelikoptere kan udrustes med meget forskelligt udstyr afhængig af den 
opgave. der skal løses, og af helikopterens størrelse og udformning. Der er 
dels de normale sensorer og instrumenter til brug for flyvning og naviga

tion, dels det opgaveafhængige udstyr, og af dette skal her gennemgås en 

række karakteristiske typer. 

SENSORER 

Radar m.v. 
En flådehelikopter kan udstyres med aktiv radar til brug ved varsling 
og overvågning mod skibe og fly. Radaren kan med en roterende antenne 
give en god dækning hele horisonten rundt. I visse tilfælde kan rada
ren dog kun placeres således, at en enkelt sektor dækkes. Ved valg af 
flyvehøjde kan meteorologiske forhold udnyttes, så der opnås maksimal 

ydeevne. Detekterede mål kan føl ges, og deres position. kurs og ha

stighed kan beregnes. Radaren kan samtidig anvendes til hjælp ved 

helikopterens egen navigation. 

ESM {Electronic Warfare Support Measures)-udstyr kan give retning til 

kommunikations- og radarudsendelser og hjælpe med til identifikation 

af skibe. 

Helikopteren har normalt også udstyr til lokaliseringafnødsendere 

forbindelse med søredningstjeneste. 

Elektrooptisk udstyr 

Helikopteren kan medføre passivt infrarødt observationsudstyr, der kan 

anvendes under de fleste vejr- og belysningsforhold til på nogen 

afstand (3-4 km) at optage billeder af skibe. Disse billeder kan give 

tilstrækkelige detaljer til identifikation. Under normale fredsforhold 

kan helikopteren gå så tæt på, at et skibs navn og hjemhavn m.v. 

direkte kan aflæses visuelt, evt. ved belysning med projektør eller 

fa 1 dskærmsb 1 us. 
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Udstyr til undervandsdetektion 

F1 ådehel i kopteren kan også udstyres til at bære forskelligt sonarud

styr til brug ved detekti an og bekænpe 1 se af ubåde. Det kan være en 

sonar, der sænkes ned i vandet, mens helikopteren står stille i luf

ten. Helikopteren kan herunder også registrere lydhastighedsprofilen i 

vandet og kan derefter vælge den optimale dybde for sonaren. Signalbe
handlings-. analyse- og præsentationsudstyr betjenes i helikopteren. 

Der kan ved skift af position hurtigt dækkes et stort område, og 

ubåden vil p.g.a. den dårlige akustiske kobling fra luften til vandet 
have svært ved at følge med i helikopterens bevægelser (lyden fra 

helikopterens motorer og rotorer trænger vanskeligt ned i vandet); 

ubåden vil derimod lettere kunne høre helikopterens aktive sonarsyste

mer. 

Helikopteren kan også slæbe en sideskanderende sonar efter sig i 
vandet og få vist et detaljeret kort af havbunden og faste objekter 
under vandet ud til et pa~ hundrede meter på hver side. Dette system 
kan derfor også anvendes til søopmåling og minejagt. 

Helikopteren kan medbringe aktive/passive sonarbøjer, der kan kastes i 

havet og herfra via radio rapportere, hvis et modtaget signal oversti

ger en given tærskelværdi. 

Endvidere kan helikopteren bære udstyr til registrering af anomalier 

det l oka 1 e magnetfelt for heri gennem at detektere ubåde. 

Fælles for flere af de ovennævnte udstyr er, at de er forholdsvis tunge og 
meget strømforbrugende. En middeltung helikopter vil derfor normillt ikke 
kunne bære alle typer sensorer på en gang. En let helikopter kan ofte kun 

bære få eller en enkelt type sensor. 

KOMMUNIKATION 

Helikopteren kan udstyres med flere typer radioer til kommunikation med 
skibe, fly og land. Der kan være tale om almindelig radiotelefoni og data
tran smi ss ion af sensorop lysninger. Dette kan foregå både srna 1 båndet og 
bredbåndet som f.eks. ved overførsel af et fjernsynsbillede. 
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En helikopter kan anvendes som relæstation mellem skibe/landstationer 

indbyrdes, hvorved den normale rækning for kommunikationssystemerne kan 
mangedob 1 es. 

ELEKTRONISK KRIGSFØRELSE 

Flådehelikopteren kan udstyres med aktive og passive systemer til elektro
nisk krigsførelse. 

VABENSYSTEMER 

Flådehelikoptere kan, afhængig af deres størrelse og af opgaven, forsynes 
med en række forske 11 i ge våben og til hørende si gtemi dl er. 

Ti 1 ubådsbekæmpe 1 se anvendes således dybdebomber el 1 er mål søgende torpe

doer. 

Mod overfladeskibe kan anvendes maskinkanoner eller missiler. 

Til selvforsvar kan helikoptere udrustes med luft-til-luft missiler mod fly 
og med maskinkanoner og missiler mod andre helikoptere samt med modmidler 

{f.eks. chaff og f1ares) mod målsøgende missiler. 

Et angreb fra en helikopter mod et skib kan typisk omfatte følgende faser, 
her for et sømålsmissilangreb: 

- Søgning efter mål 
- Detektion af målet 
- Identifikation, målfølgning 
- Beregning af skuddata 
- Evaluering og beslutning om skud 
- Flyvning til skudposition 
- Affyring af missil (eller missiler) 

- Evt. styring af missil frem til træfning 
- Vurdering af resultat. 

Arbejdsbelastningen medfører, at der er behov for både en skytte/observatør 
og en pilot i flådehelikopteren. 
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Sømålsmissilerne omfatter dels typer, der er udviklet til skibsbrug, som 
f.eks. Exocet og Harpoon, dels typer, der specielt er udviklet til helikop
terbrug, bl.a. Sea Skua og AS15. 

Missiler, der er udviklet til brug fra skibe, kan være store og tunge, da 
de skal medføre en stor sprængladning over en lang distance. Det vil derfor 
kun være de største helikoptere, der kan medføre disse typer. Missiler, der 
er udviklet specielt til helikoptere, er normalt lette og derfor med for
hal dsvi s kort rækkevidde. Et 1 et missil vil primært kunne indsættes mod 

mindre skibe og fartøjer, og da sådanne mål normalt ikke er udrustet med 

1 angtrækkende sensorer og våbensystemer, kan den kortere våbenrækning 

accepteres her under forudsætning af, at målet ikke er beskyttet af eksem
pelvis andre skibe med langtrækkende våbensystemer. 

ØVRIGT UDSTYR 

He 1 ikopterens flyveegenskaber gør den vel egnet til at 1 øse en hel række 

specialopgaver, der imidlertid kan kræve installation af ekstra udstyr. Det 
kan f.eks. være 

- fotografering 
- indsamling af prøver fra havoverfladen (vand, spildolie m.v.) 
- isrekognoscering 
- rekognoscering af områder for forurening med atomare, biologiske og 

kemiske kampmidler 
- sporing af øvelsestorpedoer 
- inspektion, evt. ved ombordsætning af personel ved nedfiring fra 

helikopteren 
- redningstjeneste 
- løft af tungt grej 
- slæbning/bugsering 
- ledelse af operationer. 
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Hel i koptere opererer primært i lavere højder undtagen under helt specielle 

omstændigheder. Der er normalt hverken trykkabine eller iltforsyning. 

Der vil her i landet kun sjældent være meteorologiske forhold, der forhin
drer helikopteroperationer, såfremt helikopteren er udstyret og godkendt 

til i nstrumentvej rforhol d ( Instrument Meteorologi ca 1 Con di ti ons, IMC) og 

1 and i ngsstedet har anflyvni ngshjæl pemi dler. 

Ved vinterflyvning kan der dog opstå problemer med is, sne og isslag, 
såkaldt icing. 

Erfaringerne fra helikopterflyvning til og fra olieboreplatformene i Nord

søen indikerer, at der her, hvor flyveruten kan vælges under hensyn ti 1 

disse forhold, kun bliver aflyst ca. 1% af flyvningerne p.g.a. icing. 

Ved militære operationer, som ikke i samme grad kan tage sådanne hensyn, er 
risikoen større, og en flådehelikopter bør derfor være udrustet med udstyr 
til fjernelse af den is, der måtte afsættes under flyvning. 

I stærk blæst og urolig luft er helikopteren normalt mere stabil end et let 
fastvinget fly, idet rotoren kan virke dæmpende på bevægelserne. 

Kraftig vind kan være en begrænsende faktor ved start og stop af hovedro
toren, der ved langsom omdrejningshastighed kan flappe voldsomt og risikere 
at ramme kroppen. 

TRUSLEN MOO FLÅOEHELIKOPTERE 

En modstander vil kunne iværksætte en lang række modforanstaltninger· mod 
f1 ådehe li koptere gående fra vi 1 dl edni ng af sensorer til ak.ti v bekænpel se. 

Detektion af helikoptere på lang afstand vil kunne finde sted ved brug af 
skibs-, fly- eller landbaserede radarsystemer samt ved brug af ESM-udstyr, 
såfremt helikopteren anvender aktive sensorer eller kommunikationsudstyr. 
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Der kan indsættes følgende våbensystemer mod flådehelikoptere: 
- skibs- og landbaserede luftværnsmissiler 
- skibsbaseret luftværnsartilleri 
- luft-til-luft missiler 
- fly- og helikopterbårne kanoner. 

Visse typer moderne 1 uftforsvarsfly har mulighed for at angribe 1 a vtgående 

fly herunder helikoptere på stor afstand under de fleste vejrforhold med 

avancerede radar- og våbensystemer, der kan detektere og engagere mål selv 
på baggrund af refleksioner fra jorden eller havet. 

Der kan endvidere tænkes indsat elektronisk krigsførelse mod flådehelikop
terens navigationssystem eller sensorer. 

Denne trussel mod helikoptere vil medføre. at operationer med flådehelikop
tere selv i lav højde gennem længere tid over åbent farvand i Østersøen 
ikke kan foretages uopdaget og uden en modstanders mulighed for bekænpelse. 
Det vurderes dog, at der fortsat vil være en række operationsprofiler, der 
vil kunne gennemføres kystnært eller over eget landområde og med et tids
forbrug, der kun vil give en ringe risiko for detektion med efterfølgende 
bekæmpelse fra en modstanders side. 
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4. TEKNOLOGISK UDVIKLING 

Hel i kopteren har, som følge af den kamp 1 icerede konstrukti an, haft en de 1 

problemer med hensyn til sikkerhed, ydeevne og økonomi. i sær i de tidlige 

faser af udviklingsperioden. Dette har medvirket til, at helikopteren ikke 
har fået endnu større udbredelse. P.g.a. den generelle udvikling på alle 

tekniske felter er det imidlertid nu muligt at opnå fuldt acce~tabel sik
kerhed og ydeevne, mens økonomien stadig kan være en begrænsende fakta~. 

De områder, der nu specielt sættes ind på, er hovedrotor, halerotor, trans
missionssystem og flyel ektronik ( avi oni es}. Der sker også en forenk 1 i ng, 

der hovedsagelig går ud på at reducere antallet af bevægelige dele både i 

maskineri, rotorsystemer, styresystemer og i transmissionen. Her, som ved 
de øvrige områder, søger man at forøge pålideligheden af komponenterne, få 
dem til at holde længere og yde mere. Herigennem søges levetidsomkostnin
gerne reduceret og sikkerheden øget. 

HOVEOROTOR 

De enkelte rotorblade skal kunne vrides og drejes individuelt for at heli
kopteren kan manøvreres. Der eksperimenteres med fleksible blade, der kan 
give disse frihedsgrader uden bevægelige lejer. Bladene fremstilles nu ofte 
i fiberglas eller kompositmaterialer, og der eksperimenteres med nye profi
ler og udforrmingen af tipperne, så hastigheden og løfteevnen kan øges. 

Der udvikles også styring med den såkaldte fly-by-wire teknik, som er en 
datamatassisteret styremetode, der udover den korrekte styring også kan 
kompensere for visse typer vi brat i aner og svingninger. Denne teknik til -
lader en let og enkel installation af styreaggregater. 

HALEROTOR 

Halerotoren skal kompensere for drejningsmomentet, og det har normalt været 
opnået ved, at halerotorbladene har samme bevægelsesmåder som hovedrotoren. 
Halerotoren har altid været et svagt punkt for de fleste helikoptertyper og 
forårsager bl.a. en stor del af støjen ved helikopterflyvning. Den er 
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derfor genstand for intensiv forskning. Der forsøges med flere andre løs
ninger, f.eks. den franske fenestron-rotor, der indbygges i flyk roppens 
agterende, eller kompensering med udstødningsgasser osv. En alternativ 

metode er at have 2 kontraroterende hovedrotorer i tandem eller oven på 
hinanden. 

TRANSMISSIONSSYSTEM 

Da en gasturbines normale omdrejningshastighed er meget høj, skal kraft

overføringen til rotorerne ske via reduktionsgear og tryk.lejer. Også her 

søges ved en bedre udformning og moderne materialer at spare vægt, mindske 
vibrationer samt forøge effektiviteten og flyvehastigheden. 

FLYELEKTRONIK (AVIONICS) 

Ny elektronik har muliggjort avancerede autopilotsystemer og har givet 

forbedrede muligheder for instrumentflyvning. Besætningens arbejdsplads kan 
forsynes med dataskærme og Head-up-displays, der tillader en mere effektiv 
løsning af operative opgaver samtidig med, at flyveinstrumenter kan over
våges og udnyttes. 

Sensorer og øvrigt udstyr følger udviklingstendenserne for øvrigt fly- og 
militærudstyr med miniaturisering og i vid udstrækning benyttelse af pro
grammerbare datamater til al le funktioner. Modifikationer og forbedringer 
vil på denne måde kunne foretages ved ændringer i software. 

ANDRE UDVIKLINGSOMRIIDER 

Helikopterens aerodynamiske udformning forfines, hvilket betyder s at der 
kan spares brændstof, opnås bedre ydeevne, og støj kan reduceres. 

Militære helikoptere søges givet signaturreduktion, således at radarreflek

sioner dænpes, og infrarød udstråling reduceres, f.eks. ved at de varme ud
stødningsgasser fra turbinerne blandes op med kold luft. 

NYE HEL!KOPTER-/FLYTYPER 

Ønsket om større flyvehastighed har medført eksperimenter med "tilt-wings'\ 
hvor et par hovedrotorer på stubvinger, efter at have løftet flyet i luf
ten, drejes 90° og derefter virker som propeller. Et andet koncept er 
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X-vingen, hvor en meget stiv hovedrotor kan stoppes og fastlåses og deref
ter virke som fire faste vinger. Med dette koncept påregnes vandret flyv

ning med hastighed op til 950 km/t. 

KONKLUSION 

Bortset fra de sidstnævnte nye typer, som ikke skønnes af afgørende inter
esse for dansk brug af flådehelikoptere, ses der ikke i den teknologiske 

udvikling egentlig nye metoder til at løse opgaverne med. Derimod opnås en 
gradvis forbedring, hvorved evner forfines, og der kan opnås en lidt bedre 
effekt. Der ses ikke nogen væsentlig ændring i balancen mellem offensive og 
defensive systemer, som ville kunne give angriber eller forsvarer en mar
kant overvægt. Modmidler mod angrebssystemer gennemgår dog en kraftig 

udvikling og kan på længere sigt give flådehelikoptere en noget bedre 

overlevelsesevne. 
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5. WARSZAWAPAGTEtlS HANDLEMULIGHEDER 

Det trusselsbi11ede, der skal skitseres her, har til formål at besk ri ve 

Warszawapagtens evne til i givet fald at udøve aggression over for Danmark. 

De faktiske muligheder er en nødvendig forudsætning for, at eventuel le 

hensigter kan omsættes i handling. Warszawapagtens aktuelle hensigter 

kendes ikke, men kan ændres vilkårligt inden for mulighedsrummet. 

Danmarks geografiske placering ved forbindelsesvejene mellem verdenshavene 

og Østersøen, mellem Nord- og Centraleuropa, vil kunne medføre, at Danmark 
bliver involveret i konfliktsituationer, hvor Sovjetunionens interesser 

spi 11 er ind. 

Dansk område kan have betydning som 

- passageområde mellem Østersøen og verdenshavene 

- overflyvningsområde 

- barriere, hvorved maritime styrker kan spærres inde i Østersøen 

e 11 er styrker i Nordsøen hol des ude fra Østersøen. Endvidere kan 

flypassage vanskeliggøres 

- overvågningsområde, hvorfra aktivitet i naboområder kan observeres 

- opmarch- og baseområde, hvorfra offensive og defensive operationer 

kan udføres. 

Danmark er endvidere påvirket af den mil i tære udvik 1 i ng på Ko laha 1 vøen, 

hvor den sovjetiske nordflåde med de strategiske kernevåben på bl.a. atom

ubåde er blevet betydeligt udbygget. Norge har derfor koncentreret si rie 

stående styrker mod nord. Sydnorge har et mobiliseringsforsvar i ti 11 id 

til, at det danske forsvar kan give tid til mobilisering. 

Danmark er måske stærkest påvirket af situationen i Centraleuropa, hvor 

danske styrker deltager i det fremskudte forsvar i Slesvig-Holsten, og hvor 

Jylland kan opfattes som et flankeområde. 
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En mulig Warszawapagt-aggression mod Danmark vil kunne finde sted forbin
delse med 

- et angreb mod et eller flere andre NATO lande 

- et isoleret angreb mod Danmark eller dele af Danmark 

- politisk pression med begrænset anvendelse af militære magtmidler 
eller trussel om anvendelse. 

Den betydning, Østersøen vil have i de enkelte scenarier, afhænger af 

Warsza1-,apagtens overordnede mål, og hvorledes en konflikt udvikler sig. Det 

kan således ikke på forhånd siges, at besiddelse eller beherskelse af 

Østersøen er nødvendig, men en gennemgang af konflikttyper kan vise, hvilke 
fordele Warszawapagten vil kunne opnå ved at have kontrollen over Øster

søen. Flere af de nævnte konflikttyper kan evt. forekomme samtidigt. 

- I tilfælde af et angreb mod Centraleuropa vil Warszawapagten ønske 
at sikre sig mod overraskelser på flankerne. Der skal ikke kunne 
indsættes modangreb over Østersøen. 

En væsentlig del af flankesikringen består i, at forskellige våben
systemer trækkes frem for at støtte luftsikringen (herunder evt. 
også skibsbårne systemer). 

Der kan endvidere blive tale om at fremføre forsyninger med skibe 
langs Warszawapagtens kyst, hvis transportveje over land overbe
lastes eller ødelægges. 

- I tilfælde af et angreb med tyngden langs østersøkysten, hvor angre
bet er et led i en omgående bevægelse mod NATOs centralfront, vil 
sikring af flanken på havet være vital. Østersøen kan direkte blive 
en fremrykkevej for tropper, der kan foretage kystspring eller 
invasion. Invasionsområder kan tænkes at være den sjællandske øgrup
pe, Slesvig-Holsten og Jylland, hvor den søbårne invasion er et led 

den samlede fremrykning. Luftsikring er ligeledes vital. 

- I tilfælde df, at Warszawapagtens ønsker passage for flådestyrk.er og 
fly gennem dansk område, kræves kontrol med stræderne og luftrurmnet. 
Det indebærer, at dele af dansk område må beherskes. Dette kan opnås 
ved fremstød gennem Slesvig-Holsten og Jylland eller ved en invasion 
over Østersøen på den sjællandske øgruppe, i Slesvig-Holsten og/el
ler Jylland eller en kombination af fremstød. 
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- I til fæl de af, at Warszawapagten under en aggression mod NATO 

temporært ønsker at anvende en defensiv strategi, er flankesikring 

og luftsikring fortsat vigtig. 

- Såfremt der er tale om et begrænset angreb på Danmark, kan der 

tænkes en invasion på den sjællandske øgruppe, og i tilfælde af mere 
begrænsede mål kan der tænkes en invasion på Bornholm eller mindre 

isolerede angreb_ (kommandoaktioner). For at kunne sikre gennemførel
sen af større amfibieoperationer må lokalt søherredørnme og luftover

legenhed etableres. 

Østersøen vil have generel betydning som varsl i ngsområde, hvorfra der kan 

udføres varsling mod fly, cruise missiler eller flådeoperationer. 

Kontrol med taktisk og strategisk væsentlige dele af Østersøen og luftrum
met derover vil således være af afgørende betydning for Warszawapagten i 

alle konflikter, som vedrører Central- eller Nordeuropa. 
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6. DANSKE FLÅDEHELIKOPTERES MULIGHEDER OG EFFEKT 

Efter gennemgangen af de mere almindelige karakteristika for helikoptere og 
flådehelikoptere skal der i det efterfølgende koncentreres om mulighederne 
for at udnytte egentlige flådehelikoptere ved løsning af dansk forsvars 

opgaver. 

6.1 DET DANSKE SØVÆRNS OPGAVER 

Ud fra aftalen af 29. juni 1984 om forsvarets ordning i perioden 1985 - 87 
fastholdes formuleringen af forsvarets opgaver som følger: 

Danmarks mil i tære forsvar, som 1 ed i det saml ede NATO-forsvar, 

har til formål gennem sin tilstedeværelse at formindske mulig

heden for pressioner mod Danmark og i det hele taget bidrage til 
at forebygge krig. Gennem overvågning af dansk område og ved 

afvisning af krænkelser skal forsvaret hævde landets suverænitet, 
og i tilfælde af et angreb skal det umi dde 1 bart kunne imødegå 
dette eventuelt sammen med allierede styrker. 

Det er i konsekvens heraf søværnets hovedopgaver både nationalt og som l_ed 
i det samlede NATO-forsvar at bestride Warszawapagtens søherredømme i dansk 
interesseområde, hindre søværts invasionsforsøg og sikre gennemsejlingsfar
vandene. Udover disse hovedopgaver er søværnet sti 1 let over for en lang 
række militære og civilretted~ opgaver såvel under freds- som krigsforhold. 

Søværnets deltagelse; løsningen af forsvarets samlede opgaver må vurderes 
såvel i geografiske som i tidsmæssige rammer. De kan opdeles i fredstidsop
gaver, opgaver i spændingsperioder og i krig. 

Under fredsforhold: 

- Gennem tilstedeværelsen i fredstid at virke krigsforebyggende og 
samtidigt hermed at bidrage til, at en evt. angriber må træffe 
varsl ingsgi vende forberedelser af et sådant omfang, at hensigten i 
ti de erkendes. 

- Opretholdelse af beredskab. 
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- Farvandsovervågning, herunder patruljer og rekognoscering. 

- Efterretningsvirksomhed. 

- Suverænitetshævdelse. 

- Afvisning af krænkelser af dansk søterritorium. 

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

Under spænding: 

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

Opgaverne vil principielt være de sarrrne som fredsopgaverne, men på grund af 

den latente mulighed for overgang til egentlig krigstilstand må overvågning 
og efterretningsvirksomhed intensiveres, lige som et vist indsatsberedskab 
må forefindes. Det anses for karakteristisk for en spændingsperiode, at 

modstanderen vil kunne gennemføre 1 angvari ge opera ti aner, som vil sti 11 e 
krav om stor udholdenhed hos det danske forsvar. 

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

I en spændingsperiode kan der foretages indledende forsvarsforanstaltninger 
herunder udlægning af minespærringer. 

Under krigsforhold: 

- Farvandsovervågning og fremskudt rekognoscering. 

- Bestridelse af Warszawapagtens søherredømme i dele af Østersøen. 

Søminering og forsvar af minespærringer. 

- Deltagelse i invasionsforsvaret, herunder evt. også operationer mod 
fjendtligt behersket farvand for at hæmme fjendtlige styrkers bevæ
gelighed og mulighed for fremføring af materiel og personel. 

Sikring af søtransport mellem landsdelene, herunder minestrygning. 

- Sikring af modtagelse af allierede styrker og forsyninger. 

- Tilrettelæggelse af transportstøtte til hærstyrkers bevægelser ad 
søvejen. 
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6.2 FLADEHELIKOPTERES OPGAVER 

Flådehelikoptere kan tænkes at udføre mange de1opgaver blandt søværnets 

opgaver. De opgaver, som flådehelikoptere kan deltage i eller selvstændigt 
kan løse, er følgende: 

I fredstid: 

- Opretholdelse af et højt materiel- og personelberedskab. 

- Uddannelse af besætninger. 

Øvelsesvirksomhed: dels træning 

andre enheder i forsvaret. 
egne opgaver, dels samvirke med 

- Farvandsovervågning {afsøgning, observation, identifikation) og 

løsning af miljøopgaver. 

- Suverænitetshævdelse. 

- Redningsopgaver. 

- Transport. 

spændingsperioder: 

- Intensiveret farvandsovervågning (afsøgning, observation, identifi-
kation}. 

- Rekognoscering. 

- Varsling. 

- Suverænitetshævdelse. 

- Kommunikationsrelæ. 

- Assistance ved evt. minelægning og andre bedredskabsopgaver. 

- Transport af materiel. reservedele og personel. 
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krigstid: 

Sensoranvendel se 

- Overvågning (afsøgning, observation, identifikation). 
- Rekognoscering. 
- Taktisk opklaring. 
- Varsling. 

- Elektronisk krigsførelse. 
- Lede begrænse"de/1 oka 1 e operationer. 

Kamp- og kampstøtteopgaver 

- Måludpegning m.v. til sømålsmissilbevæbnede skibe og evt. batte-
rier på land. 

- Selvstændig bekæmpelse af overfladeenheder og ubåde. 
- Minelægning, minestrygning og minejagt. 

Oi verse 

- Kommunikationsrelæ. 
- Kurer- og forbindelsestjeneste. 
- Transport. 

6.3 KRAV TIL FLKDEHELIKOPTERE 

Såfremt alle de ovennævnte mulige opgaver skal løses af flådehelikoptere, 

kan følgende krav til forskellige udgaver af en dansk flådehelikopter 
opstilles: 

En hurtig, manøvredygtig helikopter udstyret til instrument-/natflyvning, 
optimeret for operationer over hav- og kystområder. 

Den skal kunne bære en række sensorer samt navigations- og komrrunikations
udstyr, der tillader tæt samarbejde med forsvarets øvrige komponenter. Den 
skal kunne anvendes i søredningstjenesten. Den bør fleksibelt kunne ud
rustes med våben, sensorer eller specialudstyr afhængig af missionstypen. 
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Flådehelikopterens evne til selvstændig våbenindsats eller assistance til 
kamp forudsætter evne til under forhal dsvi s ugunstige vejrforho1 d eller 

indsættelse af fjendtlige modmidler 

- at kunne foretage overvågning og måludpegning. 

- at kunne sende/modtage ordrer og information gennem et konunando-, 

kontrol- og informationssystem (CCIS). 

- at kunne foretage koordination med øvrige våbensystemer og værn. 

For at løse sine opgaver skal flådehelikopteren kunne overleve og deltage 
kampen, selv om modstanderen har en udstrakt grad af luft- og søoverlegen

hed. 

Over level se for hel i kopteren på jorden forudsætter evne til /rrul i ghed for 

- operation fra "mobile" feltflyvepladser og/el ler placering på flyve

station med beskyttede hangarer. 

- bevogtning og nærforsvar. 

- passiv sikring {camouflage m.v.) samt undladelse af aktiv eiektro-

ni sk udsendelse fra positioner tæt på he 1 i kopteren·. 

- tilknytning til et passende kommandosystem. 

Da det imidlertid bliver en meget dyr helikopter, der kan tilfredsstille 

alle disse krav samtidigt, og da andre forsvarssystemer kan løse en del af 

de nævnte opgaver, er der her valgt at se på et spektrum af helikoptertyper 

(let, middeltung, tung) således, at der kan gives indtryk af sammenhæng 

mellem type og opfyldelse af krav. I efterfølgende skema er denne sammen

hæng søgt fremstillet. 
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Evne til at løse opgaver/opfylde krav: 

Mulige opgaver for/krav til Let Middeltung Tung 
f1 ådehe 1 i kopter: helikopter hel H:opter hel i kopter 

' b ' d • f g h j k 1 m " 
Flyve i dårligt vejr og om natten ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Flyve under overisningsforhold 1) 1) 1) 1) 1) 11 ' ' ' 
Navigere ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Detektere overfladeskibe ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Identificere overfladeskibe ' ' ' ' ' ' Målfølge overfladeskibe ' ' ' ' ' Evaluere sensorinfonnationer ' ' ' ' ' ' Korrelere sensorinformationer ' Rapportere. korrrnunikere ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Koordinere operationer ' Selvstændig våbenindsats ' ' ' 
Elektronisk krigsførelse; aktiv ' ' Elektronisk krigsførelse; selvbeskyttelse ' ' ' 
Bære sonar ' ' 
Bære sideskanderende sonar ' ' 
Anvende antiubådsvåben ' Minestrygning ' Transportere og løfte ' ' ' 
Deltage i redningstjeneste ' ' ' 

Delvis 

X Fuldstændig 

Note 1): Komplet af-isningsudstyr kan ikke monteres på de mindste typer 
hel i koptere. ~ 

Flådehelikopterens udstyr kan være opbygget af forskellige moduler. Beteg

nelserne 11a... n II angiver eksempelvise sammenhængende modulløsninger, 

En sådan modul opbygning indebærer, at ikke a 11 e kravene nødvendigvis kan 

opfyldes samtidigt. De enkelte løsninger kan kort karakteriseres således: 

Let flådehelikopter a simpel udgave uden sensorer 

b sensorbærer 

C kampudgave 

d undervandsdetektion 

e antiubådsvåben 

f elektronisk krigsførelse 
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Middeltung flådehelikopter g sensorbærer 

h kampudgave 
j antiubådsoperation 
k undervandsdetekti on 

Tung flådehelikopter sensor og kampudgave 

m antiubådsoperation 
n minestrygning. 

Det fremgår af skemaet, at en tung helikopter kan udstyres til at udføre de 

fleste opgaver på sarrme flyvning. Alt udstyret kan være fast monteret. En 

middeltung helikopter og især en let helikopter må udstyres med de nødven

dige moduler for at kunne løse specifikke opgaver og bytte dem ud, før en 

ny opgave kan løses. 

6.4 FLÅOEHELIKOPTERES EFFEKT 

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

Der er foretaget følgende vurderinger af enkelte af opgaverne: 

BEREDSKAB 

Alle typer flådehelikoptere har specialuddannede besætninger af piloter, 

øvrige besætningsmedlemmer og teknikere, hvis uddannelse og træning må 

fastholdes ved en omfattende øvelsesvirksomhed. Den komplicerede t~knik 

vedligeholdes bedst gennem et højt materielberedskab, og den kræver en 

række specialværksteder med veluddannet personel. 

Den faste besætning medfører således, at flådehelikoptere kan opnå og 

opretholde et højt fredsberedskab og være klar til indsætt~lse med få 

timers varsel. 

Mobilisering vil for f1 ådehel ikopternes organ i sat ion primært betyde bedre 

nærforsvar af base/operationsområde. 
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OVERVAGNING OG VARSLING 

Flådehelikopteres primære detektionsmidde1 på stor afstand er aktiv radar. 

Afhængig af helikopterens størrelse og type kan der vælges en mere eller 

mindre avanceret radar. En tung flådehelikopter kan foruden en stor anten
ne. der giver bedre opløsning jo større den er, medbringe en kraftig sender 
og et antal modtagerkredsløb, der kan beskytte mod visse typer elektroniske 
modforholdsregler. Den kan herigennem opnå en længere rækning end en mindre 
avanceret radar. En let flådehelikopter kan imidlertid selv med en relativt 
enkel radar præstere en rimelig afsøgningskapacitet. 

Med radar kan der, afhængig af flyvehøjden, opnås rækning mod mindre skibe 
ud til ca. 100 km. Store skibe kan ses på endnu længere afstande. Radarsy

stemer kan positionsbestemme mål, dvs. beregne positionen ud fra afstanden, 

der måles med radaren, og retningen, antennen peger i. Ved at gentage 

positionsbestemmelsen kan der beregnes kurs og hastighed for målene. Avan

cerede radarsystemer kan gøre dette automatisk og derved følge målenes 
bevægelse. 

Radarsystemerne kan endvidere over åbent hav detektere og følge lavtgående 

fly, helikoptere og missiler. Rækningen afhænger af målstørrelsen. Valg af 

sendemåde og indstil 1 i ng af modtagere m.v. afhænger af den måltype, man 
ønsker at detektere. 

Med ESM kan flådehelikopteren modtage radarsignaler fra bl.a. skibe, fly og 

mi ssi 1 er. Ræk ni ngen kan ofte være 1 ængere, end f1 ådehel ikopteren s egen 
radar kan række. 

Signalerne kan analyseres, og ud over at varsle om aktivitet kan de ved 

sammen sti 11 i ng med radarbil 1 edets i nformatfon medvirke til identifikation 
af målene. 

F 1 ådehe 1 i kopteren kan i kraft af sin mob i 1 i tet hurtigt indsættes i et 

specifikt område og det foretage overvågning. Ved hjælp af datalink og 

kommunikationsudstyr kan resultaterne hurtigt og sikkert formidles til et 

kommando-, kontrol- og informationssystem (CCIS), der kan videresende 
informationen til brugerne. 
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Koordineret af CCIS kan flere flådehelikoptere samtidigt dirigeres, således 
at den enkelte helikopter kun sender aktivt med sin radar i meget kort tid, 
hvorefter den ophører med at sende og skifter position. Herved kan der 

opnås en vis grad af sikkerhed mod angreb og mulighed for at få et ikke 

fuldstændigt, men tilstrækkeligt billede af situationen. 

Det vurderes, at selv en let flådehelikopter kan give et væsentligt bidrag 
til overvågning og vars 1 ing. i sær efter at faste sen so ri nsta 11 at ioner er 
bekæmpet. 

En middeltung eller en tung flådehelikopter vil kunne udføre opgaverne 

bedre, da der kan medbringes flere sensorer, og besætningen kan have bedre 
arbejdsforho 1 d. 

BEKAMPELSE AF UBl\oE 

P. g.a. de danske farvandes ringe vanddybder, de oceanografi ske forhal d og 
den mi 1 i tære vurdering af trusse 1 sbi 11 edet har ubådsbekæmpel se ikke været 
prioriteret højt i forsvaret. 

Ændringer i trusselsbilledet og den teknologiske udvikling kan specielt med 
henblik på miniubåde betyde, at denne prioritering evt. bør revurderes. 

Egentlig ubådsbekæmpelse kræver sensor- og analyseudstyr samt våben, og det 
er derfor kun tunge helikoptere, der selvstændigt kan udføre denne rolle. 

En middeltung Jlelikopter kan udrustes med et særligt modul med en nedsænke
lig sonar og derved opnå en begrænset kapacitet til detektion af ubåde. Et 
sådant modul kan dog kræve ekstra forstærkning m.v. af helikopteren. 

En middeltung og evt. også en let flådehelikopter kan gives en sideskande
rende sonar, som kan have værdi i særlige situationer, f.eks. i forbindelse 
med suverænitetshævdelse. 

En helikopter er egnet til hurtigt at blive indsat i et vilkårligt far
vandsafsnit til eftersøgning af ubåde, idet flyveafstande inden for dansk 
område er korte. Enhver form for detektion og bekæmpelse må ske i snævert 
taktisk samarbejde med andre antiubådsenheder. 
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ELEKTRONISK KRIGSFØRELSE 

Ved elektronisk krigsførelse forstås her specielt aktivitet rettet mod en 
modstanders sensorer med henblik på at sløre og skjule egen aktivitet samt 
at vildlede hans informationssystem ved at foregive aktivitet i andre 

områder. Der kan anvendes aktive og passive elektroniske foranstaltninger 

til at maskere egne enheder og anvendes skinmål til at lokke modstanderen 
til angreb. 

Flådehelikopteren er på grund af sin mobilitet velegnet til at transportere 
og anbringe/indsamle skinmål, og den kan også medføre aktive sendere. Der 
er f.eks. udviklet udstyr, hvormed en flådehelikopter kan beskytte en 

flådestyrke mod angreb med sømål smissiler. 

Flådehelikopteren kan ligeledes med specielle ESM-modtagere give varsel til 

overfladeskibe om et forestående sømålsmissilangreb og derved gøre forsva

ret mere vi rkni ngsful dt. 

Flådehelikopteren vil være særdeles fleksibel i anvendelsen som bærer af 

udstyr til elektronisk krigsførelse. Selv en let helikopter vil kunne 

anvendes med specielle modul er i denne rol 1 e. En middeltung og en tung 

he~ikopter vil kunne bære mere udstyr og derfor være mere anvendelige. 

MINEKRIGSFØRELSE 

Flådehelikopteren har været anvendt både til udlægning og strygning af 

søminer. 

En moderne sømine vejer typisk 1000 kg, og det er derfor kun en tung flåde

helikopter, der kan medbringe mere end en sømine pr. flyvning. Flådeheli

kopterens evne til at navigere og foretage selve udlægningen vurderes at 

være til strcBC:kel i g. 

Omkostninger ved anskaffelse og drift af en større styrke af tunge flådehe

likoptere, installation af landingsanlæg ved depoter og tekniske modifika

tioner til ophæng af miner gør dog, at det ikke vurderes lønsomt at fore

tage søminering med flådehelikopter. 

Minestrygning består i princippet i at efterligne et skibs afstandsfelter 
(f.eks. akustisk, magnetisk, trykvirkning), således at minen detonerer. når 

minestrygningsapparaturet bevæges hen over den. En tung flådehelikopter kan 
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medbringe og slæbe generatorer, der kan frembringe de nødvendige felter. 

Det aktive udstyr slæbes normalt efter helikopteren, der herved er passende 
langt væk fra evt. detonationer. 

Moderne minetyper kræver ofte samtidige affyringssignaler fra flere senso
rer, og herved kan traditionel minestrygning være næsten umulig. 

Sådanne søminer kan i stedet "jages 11
, hvorved de først detekteres og loka

liseres. Herefter sejles en sprængladning ud til positionen, og minen 

sprænges væk. Detektionen kan her evt. foretages af en let flådehelikopter 
med sideskanderende sonar. 

Det vurderes, at denne metode giver en høj grad af effektivitet, såfremt 

bundforholdene tillader detektion, og den yder personellet en rimelig 

sikkerhed. Metodens svaghed er, at den tager tid. 

ANALYSER 

Flådehelikopterens effekt i kampsituationer 

Udover ovennævnte vurderinger af en række mere specielle operationer har 
RAG behandlet et antal kampopgaver, hvor overlevelse, operation under 
fjendtlig modstand og våbeneffekt er medtaget. 

For at kunne vurdere flådehelikopterens effekt i egentlige kamphandlinger 
er der foretaget omfattende detai 1 analyser, hvor der med assistance fra 
Forsvarets Forskningstjeneste er sket dataindsamling, modelopbygning, 
datamatassisteret simulation med op til 2000 gennemspilninger, justeringer 
og fornyede simulationer. 

Analyserne er nøjere beskrevet 
anføres i det efterfølgende: 

Overlevelse 

bilag 1, og hovedresultaterne herfra 

Det vurderes, at mod detektion fra fly vil flådehelikoptere på jorden i 
deployeringsområderne - ved faste anlæg eller ved de mobile feltflyveplad
ser - kunne opnå en betydelig grad af beskyttelse, når der anvendes passive 
beskyttelsesforanstaltninger, skjul og camouflage. 

Såfremt helikopteren detekteres og angribes på jorden af fly, har en mod
stander stor mulighed for at kunne ødelægge den, bl.a. fordi den har en 
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meget ringe beskytte1 se mod konventionel våben virkning. Besætningen vil kun 

have en begrænset beskyttelse mod sprængstykker samt kemisk og biologisk 

krigsførelse. Der er ingen beskyttelse mod virkning af kernevåben. 

P.g.a. truslen fra specialstyrker m.v. må der samarbejdes med lokalforsvar, 
hjemmeværn og felthær for at opnå en tilstrækkelig grad af sikring af 

f1 ådehe 1 i koptere på jorden. Den bedste beskyttelse opnås ved en passende 

kombination af bevogtning og mobilitet. Flådehelikopteren kan kun operere 
fra eget territorium, hvor hær og hjemmeværn har kontrol med området. 

Det vurderes, at flådehelikopteren i luften vil have gode muligheder for at 
gennemføre sine opgaver ved anvendelse af kystnære flyveprofiler og i kraft 

af gode manøvreegenskaber, hastighed, sensorer samt modmidler mod missilan
greb. 

Ved analyse af signaturer (radar, infrarød, optisk og akustisk} har det 

vist sig, at en let helikopter er vanskeligere at detektere end en middel

tung og en tung under i øvrigt ens betingelser. En tung helikopter vil dog 

kunne medføre bedre sensorer og udstyr til modforholdsregler, men dette 
udstyr er forhal ds vis kostbart. 

Flådehelikopterne skal kunne samarbejde med eget nærluftforsvar og område

luftforsvar, hvilket kræver effektiv kolTh'llunikation. 

Måludpegning til sømålsmissilenheder 

I vurdering af det tota 1 e sømål smi ssi 1 system under rea 1 i sti ske kampbeti n
gel ser forekommer flådehelikopteren særdeles velegnet til at foretage 

afsøgning, kommunikere og give mål data til sømålsmissilenheder. 

Den kan indsættes fleksibelt p.g.a. overlevelsesevnen, bl.a. efter at 

øvrige sensorer som f.eks. faste kystradarstationer er nedkæmpet. 

Den kan deployere hurtigt i overensstemmelse med en nyopdukket situation og 

i kraft af sine sensorer hurtigt skaffe både måldata og evt. identifika

tion. I kraft af datalinkudrustning kan den gøre en transmission kortvarig, 

og ved at øge flyvehøjde kan sikker forbindelse etableres til skydende 
enhed. 

Faste varslingsinstallationer kan bekæmpes og situationen umuliggøre optræ

den af fastvingede fly og overfladeskibe. Helikopteren kan imidlertid 

stadig have mulighed for fra skjulte feltflyvepladser at operere og 
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fremskaffe nødvendige måldata til landbaserede sømålsmissilbatterier og 
tilbagetrukne skibe. 

Selv en let flådehelikopter vurderes at kunne give tilstrækkelige informa
tioner i denne rolle. 

Selvstændig bekæmpelse af fjendtlige enheder 

Flådehelikoptere kan som selvstændige våbenbærere anvendes med stor effekt 
i en række situationer, hvor andre våbensystemer enten ikke kan bringes i 

anvendelse p.g.a. tidsforsinkelse eller ikke vil være lønsomme at bruge. 

Brug af et tungt sømålsmissil mod en mindre enhed kan være for dyrt eller 
for afslørende. 

I visse situationer kan det forudses, at Warszawapagtens mindre enheder, 

evt. 1 uftpudefartøjer, vi 1 operere offensivt i den hensigt :1.t udforske 

forsvarets effektivitet og foretage opklaring mod forskellige forsvarsfor

anstaltninger. Der kan evt. være tale om raids mod faste installationer. 

Sådanne angrebstyper kan hensigtsmæssigt imødegås med flådehelikoptere, der 

er bevæbnede med lette sømålsmissiler og som hurtigt kan skifte udgangspo

sition afhængig af situationen. 

Med en passende rækning for de lette sømålsmissiler kan flådehelikopteren 
minimere risikoen for opdagelse ved ikke selv på noget tidspunkt at komme 

for tæt på målet, idet Warszawapagtens mindre enheder normalt hverken vil 

have egne langtrækkende sensorer eller luftforsvarsmissiler. 

Minestrygere, torpedo- og missilbåde samt antiubådsskibe, der ofte må 

operere fremskudt, kan også bekænpes effektivt med 1 ette sømål srni ssi 1 er. 

såfremt disse har en større rækning end skibenes luftforsvarsvåben. 

Selv om en stor del af Warszawapagtens skibe er af mindre type og uden 

langtråkende sensorer og luftværnsvåben, vil indsats med lette sømålsmis

siler dog ikke altid være mulig, fordi skibene kan optræde samlet i større 

anta 1 eller under beskytte 1 se af store enheder. !mi dl erti d kan der fore

koll1lle situationer, hvor sådanne mål vil være tidssensitive, f.eks. i form 

af en kortvarig blottelse eller være af afgørende betydning i en større 

operativ sammenhæng. Her kan f1 ådehe 1 i koptere trods betyde 1 i g ri si ko for 

tab være det eneste anvendeHge våbensystem, idet dog vejr- og belysnings

forholdene kan sætte begra.'!lsninger for flådehelikopterens muligheder. 
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I adski1lige af ovennævnte tilfælde vil målene være uden tung bevæbning og 
ganske små f.eks. ved landsætning af specialstyrker eller frømænd med 

fartøjer eller både, og her, som ved imødegåelse af mindre patruljebåde og 
lign., vil en flådehelikopter bevæbnet med en maskinkanon være et tilstræk
ke 1 i gt våbensystem. Det forudsætter i midl erti d, at f1 ådehe 1 i kopteren er til 

stede i området og under ugunstige betingelser selv kan observere 

aktiviteterne, e 11 er at andre enheder, som observerer disse, hurtigt kan 

tilkalde og dirigere flådehelikopterne til indsats. 

Oet må understreges, at en indsættelse af modmidler og elektronisk krigsfø
relse vil kunne reducere sømål smi ssil bevæbnede f1 ådehe 1 i kopteres effekt. 

Der er dels modmidler mod sensorerne, som dog kun vanskeligt slås helt ud, 

dels mod sømålsmissilerne selv. Såfremt modstanderen har opnået detaljeret 

kendskab til styreelektronikken i sømålsmissilerne, vil det være muligt at 
konstruere vil dl edel sesmekani smer.. Disse virker dog bedst, såfremt der er 

et langt taktisk varsel og kun få sømålsmissiler i luften ad gangen. En 
koncentreret indsats. Iwar flere f1 ådehe 1 i koptere affyrer deres sømål smi s

sil er samtidigt, vil medvirke til at reducere effekten af modstanderens 
modmi dler. 

Det vil ikke være lønsomt at anvende lette sømålsmissiler fra flådehelikop
tere mod en egentlig inVasionsflåde, idet den forventede våbenvirkning vil 

være begrænset, og en invasionsflåde vil have et omfattende luftforsvarssy
stem. 

6. 5 OAtlSKE FLÅOEHEL!KOPTERE 

GENERELT 

Flådehelikopteren har sin styrke i fleksibilitet, mobilitet og kort reak

tionstid. Den kan medvirke ved løsningen af en lang række opgaver og med 

forskelligt specialudstyr lll.lliggøre en række operationer, der kun vanske

ligt kan løses på traditionel vis. 
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På grundlag af de foretagne analyser og vurderinger kan det konkluderes, at 

de primære opgaver, danske flådehelikoptere skal kunne deltage i løsningen 
af eller selvstændigt løse, ligger inden for følgende hovedområder: 

- sensoranvendelse 
- måludpegning for sømålsmissilenheder 

selvstændig kampindsats mod mindre skibsmål 
elektronisk krigsførelse. 

Evne til at bringe sensorer til overvågning, identifikation og varsling 

frem til positioner, hvorfra målingerne kan foretages, også i dårligt vejr 
samt under en modstanders brug af ioodforholdsregler og forsøg på bekæmpel
se, kan sikre et informationsgrundlag, der kan blive af afgørende betydning 
for videre operationer. Flådehelikopterens besætning kan selv vurdere 

informationen, afpasse optræden samt bruge aktive sensorer og kommunika
tionsmidler afhængig af situationen. Flådehelikopteren kan som spejder for 

egne overfladeenheder sikre disse "fri bane" gennem specielle farvands

afsnit og dermed skabe en taktisk overraskelse. 

Flådehelikopterens mulighed for at være øjne og ører for sømålsmissilen

heder kan være den eneste mulighed for at få disse våben i aktion, såfremt 

øvrige sensorer er bekæmpet. Evt. landbaserede sømålsmissilenheder vil i 

særlig grad være afhængige af de eksterne sensorer, specielt hvis missilen

hederne holdes i skjult beredskab med henblik på senere indsættelse. 

Flådehelikopterens evne til selvstændigt at bekæmpe mindre overfladeenheder 

med lette sømål smi ssil er kan gøre det muligt at undgå b 1 otte l ser af andre 

våbensysteiær. 

Flådehelikopterens evne til elektronisk krigsførelse kan vanskeliggøre 

målopklaring for en modstander og assistere afgørende ved anti-skibsmissil

forsvaret af egne enheder. 

Sanmenfattende kan det si ges, at en intro duk ti on af f1 ådehel i koptere vi 1 

betyde en effekti visering af forsvaret. Den eksisterende overvågnings- og 

varslingskapacitet vil blive suppleret med et mobilt system med god over

levelsesevne. Eksisterende langtrækkende våbensystemer vil blive støttet på 

afgørende vis med måludpegning og identifikation. Overfladeskibe og fly vil 

kunne aflastes for missioner mod mindre mål og vil derfor kunne koncentrere 

sig om løsning af deres egentlige opgaver. 
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Det er endvidere muligt med f1 ådehe 1 i koptere at 1 øse en rB.ke sekundære 
opgaver: 

- Flådehelikoptere kan udrustes til afsøgning af havbunden med sonar
systemer og kan herved bi drage ved antiubådsoperationer f.eks. som 

led i suverænitetshævdel se, og den salllile type udstyr kan benyttes 

til minejagt. 

- Introduktionen i forsvaret af en flådehelikopter red ovennævnte 

egenskaber vil betyde, at der er en lang række yderligere mulighed
er, der så at sige fås gratis med, fordi helikopteren er så fleksi
bel. Mange transport- og kommunikationsopgaver vil kunne løses, 

ligesom en del civilprægede funktioner, herunder søredningstjeneste, 
vil kunne varetages. 

Det vurderes således, at der er en lang række opgaver, der fordelagtigt kan 

udføres af danske flådehelikoptere. 

FORSLAG TIL HELIKOPTERTYPE 

Størrelsen af flådehelikopteren har nøje sanmenhæng med dens evne til at 

operere under ugunstige vejrforhold og dens evne til at løse flere opgaver 
samtidigt. 

Netop f1 eks i bi li teten og a 11-round egenskaberne ved en moderne tung e11 er 

middeltung f1 ådehe li kopter har gjort den komp 1 i ceret og kostbar. 

Det vurderes> at omkostningerne ved en evt. introduktion af en tung flåde

helikopter gør den mindre attraktiv ved løsning af det foran beskrevne 

opgavekompleks. 

Muligheden for at kunne løse forskellige opgaver under samme flyvning inden 

for det geografisk stærkt begrænsede danske operationsområde og med de 

sandsynlige trusler vurderes som lidet omkostningseffektiv. 

En middeltung flådehelikopter vil kunne løsenærlig de samme typer opgaver 

som en tung flådehelikopter, og det vil med denne type være muligt at 

standardisere på en type> der i forvejen anvendes i forsvaret. Dette vil 

medføre større fleksibilitet> minimere lagerbeholdninger samt gøre uddan

nelse og træning lettere. Der er dog en råke forhold> der kan tale imod 

denne løsning. Den nuværende helikopter er udstyret til landing på skibe, 
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hyad d~i_!s,k_e_skønnes,._ubetinge_t_ _n_ød~~[l_di gt for f_l åd_eh_r;:likopt_eren:,., Endvidere 

vil helikoptere, der anskaffes med blot få års rre11emrum, kunne være af 

meget forskellig konfiguration på grund af de forhal dsvis korte produkti -

onsserier. 

En let flådehelikopter kan, ved kun at løse opgaverne enkeltvis gennem en 
? ,j}.eksibe.1---og modulær opbygning, a11igevel give en total effektivitet, der 

kan saT11llenlignes med de tungere typers, såfremt den anskaffes i et passende 

antal og med udskiftelige moduler. 

For at undgå for mange helikoptertyper'i forsvaret kan der være fordele ved 
at anvende samme type, der forventes anskaffet til hæren som panserværnshe

likopter. ~~~~~ helikopter vi1 J~unne _leveres. i en flådeudgave. Der er i 

det efterfølgende regnet med, at danske flådehelikoptere er af denne type. 
f.-, / 

ANTAL FL~DEHELIKDPTERE 

Ved vurder1ng af det nødvendige antal flådehelikoptere er der her dimensio

neret ud fra behovet i en spændingsperiode eller krigssituation for vars

ling, overvågning, identifikation, kommunikation og mål udpegning for sø

mål smi ssi 1 enheder, da disse opgaver må anses for at være de væsentligste. 

Dog kan de øvrige opgaver blive prioriteret anderledes, så disse også kan 

blive dimensionerende. 

Beregning af varslingskapacitet viser, at i alt 3 - 4 flådehelikoptere, 

anvendt samtidig, kan give et anvendeligt billede af farvandene, såfremt de 

egentlige flådehelikoptere udstationeres i mindst to flådehelikoptergrupper 

til henholdsvis Sundets og Bornholms Marinedistrikter. Af hensyn til om

skiftning, klargøring til andre roller, beredskab, reparation og eftersyn 

kan det derfor være rimeligt at antage, at hver flådehelikoptergruppe bør 

bestå af 4 flå~ehelikoptere, i alt minimum 8 flådehelikoptere. 

Det forudsættes, at der altid vil kunne disponeres over de hjemmeværende 

inspektionsskibshelikoptere, der vil kunne anvendes del.vis i fl_~.,d_eJ:ielikop

t~r,roJ_l_en bl.a. som måldatagiver. De øvrige inspektionsskibshelikoptere 

anvendes på skibene og kan ikke umiddelbart påregnes til rådighed. 

Der er herefter regnet med udstationering af de hjemmeværende inspektions

skibshelikoptere i en helikoptergruppe ved Kattegats Marinedistrikt. 
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Inspek.ti onsskibshe 1 i kopterne forventes i ndl edni ngsvi s an vendt ti 1 

assistance for farvandsovervågningen i indre farvande samt ti 1 
transportopgaver. 

ET EKSEMPEL PÅ MULIG OPBYGNING AF EN FLÅDEHELIKOPTERORGANISATION 

STRUKTUR 

Introduktion af et nyt våben- eller materielsystem i forsvaret stiller en 
række spørgsmål af strukturmæssig, logistisk og operativ art. Det efterføl
gende eksempel er udarbejdet for at vise en mulig opbygning og indpasning 

af en flådehelikopterorganisation. 

Uddannelse, administration, daglig vedligeholdelse m.v. kan varetages af 

Søværnets Flyvetjeneste, der er underlagt såvel Søværnets operative Kom

mando som flyvevåbnets 111,Yndigheder i henhold til et særligt forsvarskom
mandodirektiv. Søværnets Flyvetjeneste varetager i forvejen de nød ven dige 

faglige og operative tjenester for søværnets inspektionsskibshelikoptere. 

Flådehelikopterne fredstidsplaceres ved en flyvestation. Der etableres 

mu 1 i ghed for dep 1 oyeri ng ti 1 et anta 1 operationsområder, hvor der kan 

oprettes feltflyvepladser med de nødvendige hjæl pemi dl er og kolfl11llnikati on 

samt mulighed for optankning og simpel vedligeholdelse. 

OPERATIONER 

Den operatfve anvendelse af flådehelikoptere afhænger af typen og hvilket 

udstyr der anskaffes. 

1} Flådehelikoptere, udelukkende udstyret med forskellige sensorer, 

vil mest naturligt kunne indpasses i søværnets struktur ved et 

underlæggelsesforhold til marinedistrikterne og primært anvendes 

til assistance ved farvandsovervågning. De tre marinedistrikfer 

(Kattegat, Sundet og Bornholm} foretager farvandsovervågning. 

søredningstjeneste .og formidler støtte til flådens operationer. 

Marinedistrikterne har en række kystradarstationer, kystudkigs

stationer og en række øvrige sensorer, der sammen med forbindel

serne til havnerttyndi gheder I toldvæsen og pol i ti bi drager til det 

billede af farvandene, der er en forudsætning for løsningen af 
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mange af opgaverne. Marinedistrikterne anvender Søværnets 

operative Kommandos kommando-, kontrol- og informationssystem 

{FOD CCIS) til brug ved indsamling, transmission, bearbejdning og 

præsentation af disse mange data. 

Det endelige billede, hvori der indgår yderligere information 

f.eks. fra flyvevåbnets rekognosceringsfly, sendes til Søværnets 
opera ti ve Kommando, hvorfra den samlede ledelse af søværnets 

operationer og aktiviteter foregår. 

2) Flådehelikoptere, udstyret med våben, kan hensigtsmæssigt organi

seres som en kampenhed i lighed med en eskadre. Der oprettes et 
anta 1 hel i koptergrupper med det nødvendige støtteudstyr. Le del -
ses- og stabsfllntionen kan mest praktisk varetages af Søværnets 

Flyvetjeneste~ som derfor udstyres med nødvendige hjæl pemi dl er 

f.eks. køretøjer og kommunikationsudstyr. 

Fra disse to organisationer kan om nødvendigt enkelte hel i koptergrupper 

afgives til at operere under kontrol af en operativ styrkechef. 

6.6 SAMMENLIGNINGER MED ANDRE SYSTEMER 

Som det fremgår af det foregående, er et af kendetegnene ved en moderne 

flådehelikopter dens alsidighed og evne til at løse en lang række forskel

lige opgaver. Det er derfor naturligt i en analyse af denne art at se på de 

enkelte opgaver og muligheden for at løse dem med andre midler. En detalje

ret sanmenligning med en række andre luftbårne sensor- og våbensystemer og 

med sensorsystemer i land eller udlagt i havet fremgår af bilag 2. 

Ubåde og overfladeskibe er ikke medtaget i denne sammenligning, selv om de 

kan udføre og i dag udfører mange af de samme typer opgaver som flådeheli

koptere. Bagrundelsen herfor er følgende: 

Ubåde optræder primært selvstændigt under krigsforhold og vil normalt ikke 

udsætte sig for risiko for detektion ved at komnunikere aktivt. De er 

derfor uegnede som eksterne sensorer for andre våbensystemer. 

Overfladeskibe løser overvågnings- og suveræni tetshåndhæve 1 se sopga ver i 

fred og under spænding. I krig skal de primært være til rådighed for 

forskellige beskyttelses- og kampopgaver. I vurdering af Warszawapagtens 

mulige handlingsmønstre indgår, at der lægges stor vægt på at opnå en høj 
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grad af søherredørnme samt 1uftover1egenhed, førend en søbåren invasion 

eller en større søtransport indledes. Det kan betyde, at NATO overflade

skibe vil blive udsat for forudgående intensive forsøg på bekæmpelse, og at 
de derfor må trækkes tilbage fra dele af Østersøen for senere anvendelse 
til et egentligt invasionsforsvar eller andre højt prioriterede 
søforsvarsopgaver. Ski benes sejltid til fremskudt rekognoscering og deres 

relativt begrænsede sensorrækning gør endvidere, at overvågnings- og 
varslingsopgaverne i krigstid kan løses hurtigere og langt mere risikofrit 
af flådehelikoptere. Når det derimod gælder kampeffekt på havet, har såvel 
ubåde som overfladeskibe langt større våbeneffekt end flådehelikoptere, men 
flådehelikoptere kan ved at aflaste ubåde og overfladeskibe gøre hele 
forsvaret mere effektivt. Samtidig kan effekten af overfladeskibe med 
sømål smi ssil er forøges væsentligt, i det de kan operere i ti 1 bagetruk ne 
affyringspositioner, mens må1udpegningen varetages af flådehelikopterne. 

Et resume af de væsentligste forskelle, især vedr. sensor- og våbenanven
delse, er gengivet her: 

Landsensorer {kystradarstationer, udkigsstationer o.lign.} 

Selv om disse er meget velegnede som elementer i den fredsmæssig_e 
farvandsovervågning, er de i krigstid ret sårbare og vil i øvrigt på 
grund af deres opstillingshøjde kun give en begrænset sensorrækning ud 
over havet. De har ingen selvstændig våbenrolle. 

Eleverbare sensorer (forankrede balloner eller rotorplatforme} 

Disse systemer er stykvis noget billigere end en flådehelikopter, men 
der vil kræves et stort antal for at opnå tilstrækkelig sensordækning. 
Kan ikke anvendes i våbenrollen. 

Udlagte sensorer (bøjer o. lign.} 

De enkelte bøjer er ret billige, men de har en begrænset levetid, og 
der må anskaffes et stort antal for at give tilstrækkelig sensordæk
ning. Udlægning, beskyttelse og monitering af sådanne sensorer kræver 
særlige ressourcer. 



- 53 -

Ubemandede fly 

Den teknologi ske udvikling medfører store fremti dsmu7 i gheder for 

ubemandede fly, selv om nuværende projekter primært er beregnet til 

brug over land. Økonomien i disse systemer er ikke oplyst. Der vi 1 

kræves et omfattende udstyr ombord og på land for at fremskaffe de 

sanme sensoroplysninger, som kan opnås med en bemandet f1 ådehe1 i kop

ter. Ubemandede fly kan anvendes i en våbenaflevel"ingsrolle især mod 
radarsystemer, men teknikken er ikke tilstrækkelig udviklet til at 

kunne bruges i den maritime krigsførelse. 

Jagerfly 

Er normalt dyrere end en flådehelikopter. Fart, manøvreegenskaber, 

lasteevne og kampteknik er væsensforskellig fra helikopterens. Jager
fly har langt større effekt end flådehelikoptere som våbenbærere og 

vil til en vis grad kunne anvendes som sensorplatform. hvis de er til 

rådighed på rette tid og sted. En forskel er jagerflyets afhængighed 

af flyvestationer, hvor helikopteren kan flyve fra ventepositioner nær 

kysten og være øjeblikkelig klar til at løse pludselig opdukkende 

sensor- eller våbenopgaver. 

Maritime fly 

Er meget dyre. De vil kunne løse samme opgaver som en flådehelikopter, 

men de er mere sårbare for flyangreb og afhængige af flyvestationer. 

Fly med Synthetic Aperture Radar (SAR) 

Er også meget dyre og mere sårbare for flyangreb. De vil ti 1 en vis 

grad kunne løse samme sensoropgaver som en flådehelikopter. men de er 

ikke våbenbærende. De er afhængige af faste startbaneanlæg. 

Mindre fastvingede fly 

Sådanne kunne udrustes med specia 1 udstyr og derved 1 øse f1 ere af de 

opgaver, som kan løses af en flådehelikopter. Økonomien er ikke oplyst 

for en sådan udrustning. Flyene er ikke så manøvredygtige som helikop

teren og er. som andre fastvingede fly, startbaneafhængige. 
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Ingen af de ovennævnte systemer har helikopterens specielle operationsevne 
og fleksibilitet. En del af de nævnte systemer kan kun anvendes som sensor
systemer, og de systemer, som både kan anvendes i en sensor- og våbenrolle 
til søs, er dyrere end flådehelikoptere. Visse af de nævnte systemer er 

endvidere endnu ikke tilstrækkelig teknologisk udviklede til brug i den 
maritime rolle. 

Kombinat i aner af flere af systemerne kunne muligvis præstere en saml et 

højere effekt ved 1 øsni ngen af visse af de skitserede opgaver. Det må 

imidlertid skønnes, at der ikke inden for tidshorisonten og inden for 

sammenlignelige økonomiske rammer vil kunne peges på en kombination med en 
tilsvarende generel fleksibilitet som en roodulariseret flådehelikopter. 

Netop modul opbygning af sensorer, våbensystemer og komunikati onsudstyr kan 

tillade en fremtidssikring, således at også nye moduler og systemer kan 
indpasses i organisationen. 

6.7 SAMMENFATNING 

Egentlige f1 ådehe 1 i koptere kan relativ let indpasses i forsvaret og indgå 
Søværnets Flyvetjeneste. Flådehelikopteres primære opgaver er 

- sensoranvendelse til overvågning, identifikation og varsling 

- mål udpegning for sømålsmissilenheder 

- selvstændig kampindsats 

- elektronisk krigsførelse 

og herudover kan der 1 øses en række sekundære opgaver, der ofte vil kræve 
speciel udrustning, som f.eks. afsøgning af havbunden, minejagt, kurer-og 

forbindelsestjeneste, transport og deltagelse i redningsopgaver. 

På baggrund af opgaverne kan der opstilles en række krav til flådehelikop

terens flyveegenskaber, ydeevne og udstyr. Sarrmenholdes kravene med et 

bredt spektrum af hel i koptertyper, de geografi ske forhal d og de gennemførte 

effektivitetsanalyser konkluderes, at selv en let flådehelikopter kan løse 
opgaverne effektivt, såfremt der anvendes en modulariseret opbygning. 
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Det vurderes, at en let flådehelikopter har gode muligheder fo_~ __ at ov~rle_ve 

på l'and og for at gennemføre opgaverne i kraft af flyveprofil, 

manøvreegenskaber ,hastighed, sensorer, våben, modmidler og samarbejde med 

forsvarets øvrige komponenter. 

Af standardi seri ngsmæssi ge årsager peges på samme type, som forventes 

anskaffet til hæren som panserværnshelikopter. 

Beregningerafvarslingskapacitet viser, at en samtidig indsættelse af 3-4 
flådehelikoptere kan dække hele det danske interesseområde. Af hensyn til 
omskiftning, rolleskift m.v. vurderes derfor, at der bør anskaffes mindst 8 

flådehelikoptere. 

Der eksisterer ikke systemer, der umiddelbart kan sammenlignes med flådehe
likoptere. Der er en rBke systemer, der hver for sig kan klare dele af 

opgavekomplekset, men ingen der har flådehelikopteres fleksibilitet og all

round egenskaber. 

Konk1 uderende kan det si ges> at på basis af den nuværende tekno 1 ogi ske 

viden vil anskaffelse af flådehelikoptere betyde en effektivisering af 

forsvaret> idet man herved dels vil kunne aflaste og dels forøge kampeffek

ten for de systemer (overfladeskibe og jagerfly). der i krigstid løser de 

fleste af de ovenfor skitserede kampopgaver. 
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7. ØKONOMI 

En flådehelikopterorganisation kan sammensættes på mange forskellige måder. 

En helikopter i standardudgave er ikke så kostbar, men krav til speciel 

elektronik, sensorer og våben kan gøre den endelige pris pr. helikopter 

meget høj. Der kræves endvidere forskelligt jordudstyr og køretøjer. 

Uddannelse af besætningen er omfattende og langvarig. (Grundlæggende pilot
uddannelse varer ca. 11 mdr. og koster knap 1 mio. kr.). Vedligeholdelse af 
fly og elektronik kræver specialværksteder og veluddannet personel. 

Evt. bevæbning vil ligeledes stille krav til uddannelsen af µersonel. 

Arlige driftsudgifter for en flådehelikopterorganisation med 8 lette flåde
helikoptere afhænger bl.a. af aktivitet og antal flyvetimer, men kan skøns

mæssigt anslås som følger: 

Løn (12 piloter, 12 observatører, 
1 teknisk officer og 24 stampersonel) 

Uddannelse 
Materieldrift og software vedligeholdelse 
Drift af fly 
Skønsmæssig andel af operativ og logistisk 

støttestr.uktur {ca. 35 mio. kr.) 

alt 65 mio. kr. pr. år 

Driftsudgifterne for 8 middeltunge helikoptere vurderes at være ca. 100 
mio. kr. pr. år. Driftsudgifter~e for 8 tunge helikoptere vurderes at være 

på ca. 150-200 mio. kr. pr. år. 
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Materiel til en flådehelikopterorganisation anslås at koste: 

Flådehelikoptere 

Anskaffelse af 8 lette flådehelikoptere af type, som forventes anskaf
fet som hærens panserværnshelikopter: 

Helikopter 10 mio. kr./stk. 80 mio. kr. 
Elektronik 5 mio. kr./stk. 40 mio. kr. 
Reservedele 25 mio. kr. 
Ekstra udstyr 25 mio. kr. 
Træning, dokumentation, teknisk assistance m.v. 20 mio. kr. 

Feltflyveplads pr. plads 
Køretøjer 
Komrrnmikation 

CCIS terminaler m.v. 
Strømforsyning 

Land i ngshjæl pemi dl er 

i alt 190 mio. kr. 

Der bør formentlig anskaffes udstyr til mindst 2 feltflyvepladser. 

Udover selve helikopterne og udstyr til feltflyvepladser må der anskaffes 

en del yderligere matP.riel afhængig af opgaverne. Såfremt flådehelikopterne 
skal anvendes til overvågning, identifikation og varsling, må der anskaffes 
et antal sensormoduler. Såfremt flådehelikopterne skal have en selvstændig 
kamprol 1 e, må der herudover anskaffes våben. Udstyr til elektronisk krigs
førelse kan yderligere anskaffes. 

Sensormodul er m.v. 

Radar 
Infrarødt billeddannende udstyr 
ESM 

Sideskanderende sonar 
Datalink 

Bevæbningsmoduler 

20 ITITI kanon 

Lette sømålsmissiler 
} 150 mio. kr. 



Diverse udstyr 

Hejs til søredningstjeneste 
Ekstra kommunikation 
Elektronisk krigsførelse 
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} 50 mio. kr. 

De totale investeringsomkostninger afhænger af antallet af moduler m.v. og 
kan være af størrelsesordenen 350 mio. kr, for 8 lette flådehelikoptere til 
sensoranvendelse og måludpegning. Ønskes flådehelikopterne udstyret til en 
selvstændig kamprolle og anvendelse til elektronisk krigsførelse, er de 

totale omkostninger af størrelsesorden 550 mio. kr. 
Følgeudgifter til bygningsmæssige foranstaltninger, evt. beskyttede hanga

rer og omprogranmering af eksisterende kommando- og kommunikationssystemer 

er ikke medregnet. 

Den tekniske levealder vil formentlig kunne være 20 år. Enkelte komponenter 
vil have en kortere operativ levealder og kræve omprogrammeringer m.v. 

8 middeltunge flådehelikoptere vil skønsmæssigt koste 800-1000 mio. kr. 

fuldt udstyret. 

8 tunge flådehelikoptere vil skønsmæssigt koste 1600-1800 mio. l<r. incl, 

alt udstyr. 
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8. KONKLUSION 

En egentlig flådehelikopter defineres som en helikopter optimeret for 

deltagelse i løsningen af en række forskellige kamp- og/eller 

kampstøtteopgaver i søkrigsførelsen. 

På grundlag af de foretagne analyser og vurderinger konkluderes, ~t danske 
flådehelikoptere inden for den betragtede tidshorisont (frem til år 2000) 

med fordel kan anvendes ved løsningen af følgende opgaver: 

- sensoranvendelse til overvågning, identifikation og varsling 

- elektronisk krigsførelse 
- måludpegning for sømålsmissilenheder 
- selvstændig kampindsats mod mindre skibsmål. 

Flådehelikoptere har i disse roller gode muligheder for at gennemføre de 

pålagte opgaver i kraft af den valgte flyveprofil, manøvreegenskaber, 

hastighed, sensorer, våben, modmidler samt samarbejde med forsvarets øvrige 

komponenter. 

F1 ådehel i koptere er særdeles anvendelige til overvågning og som mål data

givere, især i situationer, hvor andre systemer enten ikke er til rådighed 

eller er nedkæmpede. 

Flådehelikopteren repræsenterer et hen si gtsmæss i gt suppl eiænt til forsva

rets øvrige våbenbærende enheder, såfremt den udrustes til se 1 v s tænd i g 

bekæmpelse af fjendtlige enheder. 

På basis af den nuværende teknologiske viden vil anskaffelse af 
flådehelikoptere betyde en effektivisering af forsvaret, idet man herved 

dels vil kunne aflaste og dels forøge kampeffekten for de systerær 

(overfladeskibe og jagerfly). der i krigstid løser de fleste af de ovenfor 

nævnte kampopgaver. 

Udover løsning af de primære opgaver vil en anskaffelse af flådehelikoptere 

betyde, at en lang række sekundære - herunder visse civilprægede - opgaver 

kan løses på ad hoc basis. 
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Der er en lang række forskellige helikoptertyper på markedet og under ud
vi k 1 in g, Inden for det geografisk stærkt begrænsede danske operations

område og med de sandsynlige trusler er en let helikoptertype, der gives en 

fleksibel og modulær opbygning, i stand til at løse de ovennævnte opgaver 

med en god total effektivitet. Af standardiseringsmæssige årsager peges på 

sarrrne hel i koptertype, som forventes anskaffet til hæren som panserværns
helikopter. 

En vurdering af varslingskapacitet viser et behov på mindst 8 flåde
helikoptere. 

Der er en 1 ang række forske11 i ge eksisterende og fremtidige systemer, der 

vil kunne løse dele af flådehelikopterens opgaver, men dels er udviklingen 
og realisationen endnu ikke tilstrækkeligt langt frenvne, dels giver de nu 

kendte systemer ikke en fleksibilitet, som tilnærmelsesvis svarer til 
flådehelikopterens. 
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BILAG 1 

ANALYSE AF FLADEHELIKOPTERES EVNE TIL 
AT KAMPE SELVSTÆNDIGT OG STØTTE KAMP. 

I en krigssituation vil det være af væsentlig interesse for Warszawapagten 
at kunne anvende Østersøen som transportvej, varslings-, flankesikrings- og 
luftforsvarsområde. Warszawapagten vil derfor formentlig søge at frembringe 

en tilstand, hvor dele af området kan udnyttes fuldstændigt til egne for

mål, med andre ord etablering af søherredømme og luftoverlegenhed. 

Opgaven at bestride Warszawapagtens søherredømme kræver, at der hele tiden 
er et eller flere våbensystemer, der vil kunne have effekt over for de 

skibe og enheder, som søger at opnå og udnytte dette søherredømme. 

For at opgaven kan 1 øses, er det endvidere nødvendigt, at våbensystemerne 

kan opretholde den nødvendige effekt fra et tidligt tidspunkt og selv efter 

forsøg på bekæmpelse. De våbensystemer, der kan bidrage til at bestride 

fjendtligt søherredømme, er bl.a. søminer, torpedoer, sømålsmissiler og 

flyafleverede våben. En passende kombination af disse våbensystemer skal 

kunne præstere den tilstrækkelige virkning på rette tid og sted. 

For at vurdere flådeheliko~terens effekt i krig er følgende forhold blevet 
analyseret: 

1. Evne til at modstå bekæmpelse. 

2. Evne til at foretage afsøgning, kommunikere og g"fve mål 1at'1. til 

sømålsmissilenheder. 

3. Evne til selvstændigt at bekæmpe fjendtlige enheder. 

Hovedresultaterne fra de gennemførte analyser anføres i det efterfølgende: 
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1. EVNE TIL AT MOOSTA BEKAMPELSE (OVERLEVELSE). 

Analysens omfang 

Flådehelikopterorganisationen tænkes deployeret på dansk område, dels ved 

eksisterende faste anlæg, dels ved mobile feltflyvepladser. Under ophold på 

jorden anvendes passiv beskyttelse, bl.a. foldning af rotorer, skjul og 

camouflage m.v. De tilhørende kommunikations-, våben- og tankvogne skjules 

og camoufleres ligeledes. 

Alt jordudstyr er passivt i videst muligt omfang, og aktivt kommunikations
udstyr er adskilt fra selve helikopteren. 

En modstander udfører operationer mod disse feltflyvepladser ved at sende 

rekognoscerings- og jagerbombefly mod området, hvor disse efter optisk 

eller anden detektion af feltflyvepladsen gennemfører et angreb mod denne. 

Eget luftforsvar kan, afhængig af afstand fra helikopternes operationsom

råde og egen udholdenhed, nedslide modstanderen med en vis procentdel. 

En detaljeret analyse af modstanderens anvendelse af specialstyrker (f.eks. 

Spetsnaz) mod fe ltflyvep 1 adserne er ikke foretaget, men denne trusse 1 må 

erindres, så positioner for feltflyvepladser vælges, hvor hæren og hjemme

værnet kan virke og ved deres ti 1 s~edevære 1 se medvirke til sikring og for
svar af flådehelikopterne. 

Fl ådehe 1 i kopterne udfører missioner ved flyvninger både over 1 and og åbent 

hav. Afhængig af opgave vælges flyverute og højde, så opdagelse og bekæm

pe 1 se van ske 1 i ggøres. I varsl i ngsro 11 en kan f1 ådehel i kopterne ofte operere 

kystnært eller over land, hvor der er mulighed for hurtigt at komme i 
skjul. 

En modstander vil søge at bekæmpe flådehelikoptere med jord-til-luft 

missiler fra eget territorium eller fra skibe. Luftforsvarsfly og 

kamphelikoptere kan bekæmpe flådehelikopterne med missiler og kanoner. 

Forskellige typer luftværnsartilleri vil selvfølgelig forekomme, bl.a. kan 

luftværnsvåben medtages af landgangsfartøjer og handelsskibei men de 

medtages ikke i disse beregninger på grund af den relativt korte rækning. 
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Resultat af analysen 

Resultaterne viser, at camouflerede/skjulte flådehelikoptere på "mobile" 
feltflyvepladser med meget stor sandsynlighed overlever på jorden, idet der 

her ses bort fra specialstyrker og sabotage. 

Under flyvning kan der vælges en kystnær flyverute samt hastighed og højde, 
der gør det meget lidt sandsynligt, at flådehelikopteren direkte kan detek
teres og engageres fra Warszawapagtens 1 andterri tor i um, 1 i gesom valg af 
missionslængde kan afstemmes efter fjendens reaktionsmuligheder. Flådeheli
kopterens sensorer og udstyr kan give anvisninger, således at der holdes en 
passende afstand til missilbevæbnede overfladeskibe, dvs. uden for rækning 
af langtrakkende luftforsvarssystemer. Helikopteren må kunne begrænse egen 
aktiv elektronisk udstråling til det absolut nødvendige. 

luftforsvarsfly og kamphelikoptere vil være en væsentlig trussel for flåde
helikoptere. Denne trussel vil dog <unne reduceres med valg af operations
profil, brug af egne sensorer, manøvrer samt anvendelse af modmidler 
{f.eks. chaff og flares). Effektivt samarbejde med eget nærluftforsvar og 
områdeluftforsvar vi1 også reducere denne trussels effekt. Dette samarbejde 
kræver kommunikation mellem flådehelikopteren og områdeluftforsvaret. 

Faste installationer vil kunne stedfæstes før en krig og derved angribes og 
ødelægges umiddelbart. Specielt faste varslingsinstallationer, der vil 
kunne bidrage til flådehelikopterens overlevelse, kan være udsatte. 

Vurdering af analysen 

Det vurderes, at mod detektion fra fly vil flådehelikoptere på jorden i 
depl oyeri ngsområderne - ved faste anlæg e 11 er ved de mobile fe 1 tflyvepl ad
ser - kunne opnå en betydelig grad af beskyttelse, når der anvendes passive 
beskyttelsesforanstaltninger, skjul og camouflage. 

Såfremt helikopteren detekteres og angribes på jorden af fly, har en mod
stander stor mulighed for at kunne ødelægge den, bl.a. fordi den har en 
meget ringe beskyttelse mod konventionel våbenvirkning. Besætningen vil kun 
have en begrænset beskyttelse mod sprængstykker samt kemisk og biologisk 
krigsførelse. Der er ingen beskyttelse mod virkning af kernevåben. 
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P.g.a. truslen fra specialstyrker m.v. må der samarbejdes med lokalforsvar, 
hjemmeværn og felthær for at opnå en tilstrækkelig grad af sikring af 

flådehelikoptere på jorden. Den bedste beskyttelse opnås ved en passende 

kom0ination af bevogtning og mobilitet. Flådehelikopteren kan kun operere 
fra eget territorium, hvor hær og hjelll'lleværn har kontrol med området. 
Det vurderes, at flådehelikopteren i luften vil have gode muligheder for at 

gennemføre sine opgaver ved anvendelse af kystnære flyveprofiler og i kraft 

af gode manøvreegenskaber, hastighed, sensorer samt modmi dl er mod missil an

greb. 

Ved analyse af signaturer (radar, infrarød, optisk og akustisk) har det 

vist sig, at en let heli~opter er vanskeligere at detektere end en middel
tung eller en tung under i øvrigt ens betingelser. En tung helikopter vil 
dog kunne medføre bedre sensorer og udstyr til modforholdsregler, men dette 
udstyr er forhal dsvi s kostbart. 

Flådehelikopterne skal kunne samarbejde med eget nærluftforsvar og område
luftforsvar, hvilket kræver effektiv kommunikation. 

2. EVNE TIL AT FORETAGE AFSØGNING, KOMMUNIKERE OG GIVE MAI.DATA TIL

SØMÅLSMISSILENHEOER 

Med indførelsen af langtrækkende sømålsmissiler er det blevet muligt at 
bekænpe skibe på afstande, der er større end rætni ngen af den sky den de 
enheds egne sensorer. Sømålsmissiler af typen Harpoon har en teoretisk 
ræ<kevidde på over 100 km. En landbaseret radar kan derimod kun detektere 
sømål ud til ca. 50 km {med en radarantennehøjde på 100 m og en målhøjde på 
5 m). For at kunne udnytte missil rætningen fuldt ud, og dermed dels be
skytte den skydende enhed bedst muligt, dels bekæmpe modstanderen på så 
stor afstand fra eget territorium som muligt, er det nødvendigt at anvende 
en ekstern sensor for den skydende enhed. 

Der er gennemført omfattende operationsanalyser af forskellige situationer 
med henblik på at vurdere krav til eksterne sensorer og den krævede nøjag
tighed af informationer ved engagement af sømål over radarhorisonten. 
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Skydende enheder kan være fly, skibe, ubåde og 1 andbaserede sømål smi ssil -

batterier. De kan selv anvende aktive sensorer, men også holde total radar
tavshed. Eksterne sensorer omfatter ud over skibe og fly bl.a. helikoptere 
med forskellige typer sensor-, navigations- og konununikationsudstyr. 

HviS helikopteren opererer under fuld kontrol af den skydende enhed og 

inden for dennes radardækning. behøver den ikke at bekymre sig om egen 

navigation e 11 er positionsnøjagtighed, men ska 1 b 1 ot detektere og pos i ti -

onsbestemme målet. Denne metode kan derfor k~m anvendes med relativ kort 

afstand mellem skydende enhed og helikopteren. 

Men helikopteren kan også operere selvstændigt og bestemme målets position 

absolut og rapportere denne til den skydende enhed. Denne metode er mere 
fleksibel og giver skydende enhed mulighed for at være tavs og uopdaget, 
indtil missilerne affyres. 

Analysen kan benytte begge metoder og bygger på følgende model: 

Helikopteren afsøger målområdet med aktive eller passive sensorer og kan 
efter detektion og evt. i<lentifikation af målet transmittere dets position 
og øvrige måldata pr. radiotelefon eller datalink til skydende enhed. Der 
kan i den benyttede model indlægges en bevidst degradering af sensorer og 
udstyr samt varierende tidsforsinkelser mellem observation og melding med 
henblik på at vurdere det totale systems følsomhed over for sådanne unøjag
tigheder. 

Resultat af analyse 

Nøjagtige måldata er afgørende nødvendige for at opnå træfning, der dog 
også påvirkes af andre faktorer. 

Helikopteren vil med aktiv radar kunne fremskaffe tilstrækkelig information 
til sømålsmissilengagement i et stort antal af de analyserede situationer. 

He 1 i kopteren kan norrna 1 t ikke foretage en sikker i dentifi kation med radar 
alene, men må benytte en kombination af forskellige sensoroplysninger. 

Den anvendte geometri, altså skydende enhed, helikopteren og målets indbyr
des placering, er afgørende ved udelukkende anvendelse af passive sensorer, 
der i øvrigt er velegnede som supplement til radar. 
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Vurdering af analyse 

I vurdering af det totale sømålsmissilsystem under realistiske kampbetin

gelser forekommer flådehelikopteren særdeles velegnet til at foretage 

afsøgning, kommunikere og give måldata til sømålsmissilenheder. 

Den kan indsættes fleksibelt p.g.a. overlevelsesevnen, bl.a. efter at 

øvrige sensorer som f.eks. faste kystradarstationer er nedkæmpet. 

Den kan deployere hurtigt i overensstemmelse med en nyopdukket situat'ion og 

i kraft af sine sensorer hurtigt skaffe både måldata og evt. identifikati
on. I kraft af datalinkudrustning kan den gøre en transmission kortvarig, 

og ved at øge flyvehøjde kan sikker forbindelse etableres til skydende 

enhed. 

Faste varslingsinstallationer kan bekæmpes og situationen umuliggøre optræ

den af fastvingede fly og overfladeskibe. Helikopteren kan imidlertid 

stadig have mulighed for fra si<julte feltflyvepladser at operere og frem

skaffe nødvendige måldata til landbaserede sømålsmissilbatterier og til

bagetrukne skibe. 

Selv en let flådehelikopter vurderes at kunne give tilstrækkelige informa

tioner i denne rolle. 

3. EVNE TIL SELVSTÆNDIGT AT BEKÆMPE FJENDTLIGE ENHEDER 

Analysens omfang 

Analysen er gennemført som en duelsituation, hvor en flådehelikopter angri

ber et skibsrnål med brug af forskellige våbensystemer. Skibet kan være 

udstyret med varsl i ngssensorer og nærforsvarsvåben samt udstyr til aktiv og 

passiv elektronisk krigsførelse. Skibet kan manøvrere. 

Det er i en sådan model muligt at medtage et stort antal µararnetre, og ud 

over at kunne belyse betydningen af de enkelte parametre er man i stand til 

at foretage føl sornhedsana lyser. 
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Resultat af analyse 

Flådehelikoptere kan i situationer, hvor der ikke anvendes aktive elektro
niske modforholdsregler, med brugen af lette sømålsmissiler effektivt 

bekæmpe mindre orlogsskibe. Disse udgør totalt set ca. 75% af Warszawapag
tens overfladeenheder, jf. sammensætningen af Warszawapagtens flådestyrker 
i oversigten sidst i bilaget. 

Herudover kan f1 ådehel i koptere med brug af lette sørnål smi ssiler eller 

mask i nkanoner bekæmpe hjælpeskibe, mindre orlogsskibe, efterretningsskibe 

og handelsskibe, især hvis de optræder alene. Mod store skibe er lette 
sømålsmissiler ikke effektive. 

Anvendelse af modmidler, specielt aktive elektroniske modforholdsregler, 
vil kunne reducere træffeprocenten betydeligt. 

Vurdering af analyse 

Flådehelikoptere kan som selvstændige våbenbærere anvendes med stor effekt 

i en række situationer, hvor andre våbensystemer enten ikke kan bringes i 
anvendelse p.g.a. tidsforsinkelse eller ikke vil være lønsomire at bruge. 

Brug af et tungt sømålsmissil mod en mindre enhed kan være for dyrt eller 
for afslørende. 

I visse situationer kan det forudses, at Warszawapagtens mindre enheder, 
evt. luftpudefartøjer, vil operere offensivt i den hensigt at udforske 

forsvarets effektivitet og foretage opklaring mod forskellige forsvarsfor
anstaltninger. Der kan evt. være tale om raids mod faste installationer. 
Sådanne angrebstyper kan hensigtsmæssigt imødegås med flådehelikoptere, der 
er bevæbnede med lette sømålsmissiler og som hurtigt kan skifte udgangspo
sition afhængig af situationen. 

Med en passende ræk.ning.for de lette sømålsmissiler kan flådehelikopteren 
minimere risikoen for opdagelse ved ikke selv på noget tidspunkt at komme 
for tæt på mål et, i det Warszawapagtens mindre enheder normalt hverken vil 
have egne langtrækkende sensorer eller luftforsvarsmissiler. 

Minestrygere, torpedo- og missilbåde samt antiubådsskibe, der ofte må 
operere fremskudt, kan også bekanpes effektivt med lette sømålsmissiler, 

såfremt disse har en større rækning end skibenes luftforsvarsvåben. 
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Selv om en stor del af Warszawapagtens skibe er af mindre type og uden 

langtrækkende sensorer og luftværnsvåben, vil indsats med lette sømålsmis
siler dog ikke altid være mulig, fordi skibene kan optræde samlet i større 
antal eller under beskyttelse af store enheder. Imidlertid kan der fore

komme situationer, hvor sådanne mål vil være tidssensitive, f.eks. i form 

af en kortvarig blottelse eller være af afgørende betydning i en større 

operativ sammenhæng. Her kan flådehelikoptere trods betydelig risiko for 

tab være det eneste anvendelige våbensystem, idet dog vejr- og belysnings

forholdene kan sætte begræosninger for flådehelikopterens muligheder. 

I adskillige af ovennævnte tilfælde vil målene være uden tung bevæbning og 
ganske små f.eks. ved landsætning af specialstyrker eller frømænd med 
fartøjer eller både, og her, som ved imødegåelse af mindre patruljebåde og 
lign., vil en flådehelikopter bevæbnet med en maskinkanon være et tilstræk
keligt våbensystem. Det forudsætter imidlertid, at flådehelikopteren er til 
stede i området og under ugunstige betingelser selv kan observere aktivi
teterne, eller at andre enheder, som observerer disse, hurtigt kan tilkalde 
og dirigere flådehelikopterne til indsats. 

Det må understreges, at en indsættelse af modmidler og elektronisk krigsfø
relse vil kunne reducere sømål smi ssi 1 bevæbnede f1 ådehe 1 ikopteres ef fe\::. t. 
Der er dels modmidler mod sensorerne, som dog kun vanskeligt slås helt ud, 
dels mod sømålsmissilerne selv. Såfremt modstanderen har opnået detaljeret 
kendskab til styreelektronikken i sømål smi ssil erne, vi 1 det være muligt at 
konstruere vildledelsesmekanismer. Disse virker dog bedst, såfremt der er 
et langt taktisk varsel og kun få sømålsmissiler i luften ad gangen. En 

koncentreret indsats, hvor f1 ere flådehelikoptere affyrer deres sømål smi s

siler samtidigt, vil medvirke til at reducere effekten af modstanderens 
modmidler. 

Det vil ikke være lønsomt at anvende lette sømålsmissiler fra flådehelikop
tere mod en egentlig invasionsflåde, idet den forventede våbenvirkning vil 
være begrænset, og en invasionsflåde vil have et omfattende luftforsvarssy
stem. 
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OVERSIGT OVER WARSZAWAPAGTENS FLAIJESTYRKER 

Warszawapagtens flådestyrker i Østersøen omfatter bl.a.: 

- ca. 20 missil- og konventionelle jagere, 
- tre missil- og konventionelle krydsere, 

- et større antal fregatter, eskorte- og patruljefartøjer, hvoraf 
flere er missilbevæbnede, 

- ca. 100 landgangsskibe og -fartøjer, 

- ca. 225 minestrygere, hvoraf nogle dog er ganske små, 

- omkring 70 torpedobåde og 50 missilbåde, der kan indsættes områ-
det, og 

- ca. 50 ubåde, hvoraf seks er af GOLF II klassen, hver armeret med 
tre missil er med atomladning og en rækkevidde på mindst 1200 km, 

samt ubåde af JULIETT klassen, hver armeret med fire taktiske missi
ler til indsættelse mod skibsmål. Disse missiler har en rækkevidde 
på f1 ere hundrede km. 

I de seneste år har den østtyske flåde moderniseret sin styrke af land

gangs- og eskorteskibe og har nu samtidig med den pol ske f1 åde indledt 
udskiftning af missilbåde med en større type. 

Warszawapagten råder tillige over landbaserede missiler, som vil udgøre en 

trussel mod skibe og fly, der opererer i Østersøen. 
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BILAG 2 

FLAlJEHELIKOPTERE SAMMENLIGNET MED ANDRE SYSTEMER 

Kendetegnene ved en moderne flådehelikopter er dens alsidighed og evne til 
at løse en lang række forskellige opgaver. Det er derfor naturligt i en 

analyse at se på de enkelte opgaver og muligheden for at løse dem med andre 

midler. Her er det fortrinsvis evnen til overlevelse, sensoropgaver og 

våbenrollen, der fokuseres på. 

De angivne prissamnenligninger kan kun give økonomiske størrelsesordener og 
må ikke tages som udtryk for en absolut effekt, 

Faste sensorer (kystradarstationer, udkigsstationer o.lign.) 

- Har mindre rækning p.g.a. lavere antenneplacering. 
- Kan foretage observation, datakorrel eri ng og eva 1 ueri ng samt vars-

ling. 

- Kan i visse tilfælde foretage identifikation, men kan ikke medvirke 
til rekognoscering. 

- Kan inden for dækningsområdet medvirke til måludpegning for sømåls
missiler. 

- Kan ikke selvstændigt bekæmpe mål. 
- Kan evt. anvendes til passiv elektronisk krigsførelse, men er nol"-

malt ikke udstyret til aktiv e·lektronisk krigsførelse. 
- Kan evt. virke som kommunikationsrelæ. 
- Løser en række andre opgaver og er specielt velegnede til at indgå i 

den daglige farvandsovervågning og fredstidsmæssige billedopbygning. 
- Har ingen mobilitet. 
- Har som følge af stationær og fremskudt placering ringe overleve1-

sesmu1 i gheder. 
- Har ingen eller meget ringe følsomhed over for veJrliget. 
- Prismæssigt vil en løsning med faste sensorer være på niveau med en 

helikopterløsning, men kr&v om kontinuert dækning af et stort område 
kan gøre den ræget dyrere. 
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Eleverbare sensorer (forankrede balloner eller rotorplatforme) 

- Kan opnå stort set samme rækning fra positionen, hvor de anvendes. 
- Kan foretage observation og varsling samt ved jordstationer yderli-

gere datakorrelering og -evaluering. 

- Kan p.g.a. manglende mobilitet ikke anvendes til afsøgning, rekog

noscering og identifikation. 

- Kan inden for dækningsområdet anvendes til måludpegning for sømåls
missiler. 

- Kan ikke selvstændigt bekæmpe mål. 

- Kan i begrænset omfang anvendes til visse former for elektronisk 
krigsførelse. 

- Kan evt. anvendes som kommunikationsrelæ. 
- Er mindre fleksible og kan ikke løse andre opgaver, heller ikke de 

fredstidsprægede opgaver. 

- Har en noget dårligere overlevelsesevne p.g.a. hovedsagelig statio
nær placering, men da de er ubemandede kan en større tabsrate være 
acceptabel. 

- Er noget mere følsom over for vejrliget og specielt kraftige vind
forhold. 

- Er noget billigere pr. stk., men krav om et stort dækningsområde 
sammenholdt med den ringere mobilitet kan gøre det saml ede system 
kostbart. Hvis balloner eller luftskibe anvendes, skal disse have en 
vis størrelse af hensyn til den tilstrækkelige nyttelast. De er i så 
fald meget dyre. 

Udlagte sensorer (bøjer o.lign.) 

- Den enkelte sensor har begrænsetrækning. 
- Kan foretage observation og varsling. 

- Kan ikke anvendes til afsøgning, rekognoscering, identifikation samt 
datakorrelering og -evaluering. 

- Har inden for dækningsområdet en begrænset evne til måludpegning. 
- Kan ikke selvstændigt bekæmpe mål. 
- Kan ikke anvendes til elektronisk krigsførelse. 
- Kan ikke anvendes som ko1T111Unikationsrelæ. 
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- Er uf1eksib1e, når de først er udlagt. Kan medvirke til den freds

tidsmæssige billedopbygning. 

- Har ingen mobilitet, men kræver udlægning fra fly eller skib. 

- Har en god overlevelsesevne, men fremskudte, ubevogtede sensorer vil 
være udsatte for ødelæggelse. 

- Er kun i begrænset omfang følsomme over for vejrliget. 
- Den enkelte sensor kan være billig, men krav til dækningsområdets 

størrelse og dermed til antallet af sensorer samt krav om kommunika
tions-, analyse- og præsentationsudstyr kan medføre en høj samlet 

systempris. 

- En særlig udvikling til danske opgaver er nødvendig. 

Ubemandede fly (Unmanned Aircraft, UMA) 

- Har mulighed for god rækning, som dog vil begrænses noget, såfremt 
der ønskes kontinuerlig radioforbindelse (til informationsoverføring 

og/eller styring). 
- Kan udføre observations- og rekognosceringsopgaver og kan, afhængig 

af sensortypen, give identifikation. De har en begrænset afsøgnings

kapacitet. 

- Ved jordstationen kan foretages datakorrelering og -evaluering samt 

varsling. 

- Kan evt. foretage måludpegning for sømålsmissiler. 

- Kan udstyres til selvstændigt at bekcB1tpe fjendtlige mål (især sådan-

ne, som aktivt udsender med radar eller radio). 

- Kan udstyres til både aktiv og passiv elektronisk krigsførelse. 

- Kan udstyres som kommunikationsrelæ. 

- Er fleksible med mange anvendelsesmuligheder, hvoraf nogle dog ikke 

kan udnyttes i fredstid. P,g.a. størrelsen kan UMA dog normalt kun 

løse en opgave ad gangen. 

- Har god 100bilitet. Kan radiostyres og/el ler forudprograrrrneres. Kan 

flyve i mange timer, men for de mindre typers vedkonvnende dog med 

forholdsvis lave hastigheder (100-200 km/t). 
- Har særdeles god overlevelsesevne og kan flyve over kraftigt forsva

rede områder og andre steder, hvor man ikke vil sende et bemandet 

fly. 
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- Er afhængige af vejrforholdene nogenlunde som bemandede fly; de 

mindre typer dog noget mere. 

- Prisen er meget afhængig af ønsket ydeevne og af størrelsen. 

- Specialudvikling til danske operationsforhold må gennemføres. 

,Jagerfly 

- Kan give god sensorrækning. 
- Kan foretage observations-. afsøgnings-, rekognoscerings-, i den ti -

fikations- og varslingsopgaver. Kan i et vist omfang foretage data
korrelering og -evaluering. 

- Kan foretage måludpegning for sømålsmissiler. 

- Kan selvstændigt bekæmpe mål med forskel 1 i ge våbensystemer. 

- Kan udstyres til såvel Jktiv som passiv elektronisk krigsførelse. 
- Bruges normalt ikke som korrrnunikationsrelæ. 
- Vil normalt have mange andre opgaver, men kan i øvrigt fleksibelt 

i~dsættes i overensstemmelse med en overordnet prioritering. 

- Har særde1 es god mobilitet, men er afhængige af faste startbaner. Er 

normalt ikke umiddelbart til rådighed, men skal tilkaldes. 

- Har god overlevelsesevne, men selvstændig, fremskudt indsats vil 
være risikofyldt. 

- Er afhængige af vejrforhold på nogenlunde samme måde som helikop

tere. 

- Er normalt dyrere end flådehelikoptere. 

Maritime fly {patruljefly) 

- Har særdeles god rækning. 

- Er velegnede til overvågning (observation, afsøgning, identifika-

tion) og varsling. Kan korrelere og evaluere indsamlede data. Kan 

foretage rekognoscering. 

- Kan foretage måludpegning for sømålsmissiler. 

- Kan evt. bekæmpe fjendtlige mål med sømålsmissiler. 

- Kan udstyres til elektronisk krigsførelse. 

- Kan anvendes som koi1VTR.Jnikationsrelæ. 
- Kan deltage ubådsbekæmpelse og kan lede operationer. 

- Kan deltage i søredningstjenesten. 
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- Har god mobilitet, men er afhængige af faste startbaner. 
- Har ringe overlevelsesevne i det aktuelle indsættelsesområde. 
- Er afhængige af vejrforhold på nogenlunde sa11111e måde som helikop-

tere. 

- Er meget dyrere end helikoptere. 

Fly med Synthetic Aperture Radar (SAR) 

- Har en særdeles god rækning. 
- Kan deltage i overvågningsopgaver, og er særlig egnede til at afsøge 

kyststrækninger og havne. Kan anvendes til rekognoscering . Kan fore
tage datakorrelering og -evaluering og kan varsle. 

- Kan assistere ved måludpegning. 
- Kan ikke selvstændigt bekæmpe mål . 
- Kan assistere ved opgaver for elektronisk krigsførelse. 
- Kan virke som ko1111Unikationsrelæ. 
- Kan løse mange andre overvågningsopgaver, herunder især deltagelse i 

opbygning af fredstidsbilledet . Er særlig anvendelige til at erkende 
ændringer i billedet, specielt på landjorden. Kan anvendes i 
freds ti dsovervågni ngen og efterretningsindhentningen, samt i vi s se 
civilprægede opgaver. 

- Har god mobilitet, inen er startbaneafhængige. 
- Har ringe overlevelsesevne, og vil være udsat for bekæmpelse ved 

selvstændig, fremskudt indsats. 
- Er afhængige af vejrforhold på nogenlunde sanme måde som hel i kop

tere. 

- Er meget dyrere end hel i koptere. 

Mindre fastvingede fly (med sallllle sensorer som flådehelikoptere) 

- Giver en rimelig rækning. 
- Kan foretage overvågning (observation, afsøgning, identifikation, 

rekognoscering, datakorrelering og -evaluering samt varsling). 
- Kan foretage måludpegning for sømålsmissiler. 
- Kan udstyres til elektronisk krigsførelse. 
- Kan fungere so~ ko1111XJnikationsrelæ. 
- Er mindre fleksible end helikoptere. 






