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Forsvarsministeriet. København, den 5. april 2017.

a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 99,0 mio.
kr. i perioden 2017 – 2019 til anskaffelse af 15 stk. 120 mm tunge mortersystemer med henblik på
indbygning i 15 af forsvarets nye pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5.

Udgiften i 2017 på 33 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling på 2.342,6 mio. kr.
til § 12.13.04. Materielanskaffelser.

b. Af akt. 81 af 21. januar 2016 fremgår det, at der i relation til anskaffelsen af Forsvarsministeriets
nye pansrede mandskabsvogne af typen Piranha 5 skal anskaffes et antal tunge morterer til Hærens
nye pansrede mandskabsvogne.

Anskaffelsen af nyt moderne 120 mm tungt mortersystem har til formål at sikre rådighed over indi-
rekte ildstøtte til Hærens enheder. Anskaffelsen vil sikre, at Hærens primære kampenheder – batal-
jonskampgruppen – råder over egen integrerede indirekte ildstøtte, således at kampenheden vil være
mindre afhængig af, at allierede stiller deres ildstøttesystemer til rådighed for danske enheder. Rådig-
heden vil således sikre Hærens kampgrupper en væsentlig operativ fleksibilitet med mindst mulig ri-
siko for soldaterne. Anskaffelsen sker i direkte tilknytning til anskaffelsen af Piranha 5, hvorved Hæ-
ren vil råde over en mobil og hurtigvirkende morterplatform.

Anskaffelsen omfatter – udover de 15 stk. 120 mm tunge mortersystemer – bl.a. indkøb af initia-
lbeholdninger af reservedele og teknisk assistance i forbindelse med indbygningen i Piranha 5. Ind-
ledningsvis skal leverandøren forestå uddannelse i forbindelse med ibrugtagning af systemet samt
understøtte systemets drift i regi af en serviceaftale over en 30-årig periode.

Hæren råder allerede over 20 stk. 120 mm feltaffuterede (dvs. med støtteben) mortersystemer, der
blev anskaffet i 2010 med henblik på specifik indsættelse i Afghanistan. Mortersystemerne lever ikke
op til Hærens operative behov herunder til anvendelse i Piranha 5 og benyttes derfor i dag kun til
uddannelse.

De nye 120 mm mortersystemer er højteknologiske og vil sammen med integrationen i Piranha 5 -
som samlet platform - opnå den grad af mobilitet og beskyttelse, der er nødvendig ved internationale
operationer. Idet systemerne integreres i Piranha 5 (og dermed kan betjenes indefra køretøjet) øges
beskyttelse for både systemer og mandskab i forbindelse med internationale operationer.
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Anskaffelsen af de 15 stk. 120 mm morterer forventes leveret i perioden 2018-2019 med overleve-
ring og implementering fra 2020.

De samlede udgifter til anskaffelsen på 99,0 mio. kr. påregnes afviklet med følgende fordeling:

§ 12.13.04 Materielanskaffelser
Finansåret 2017 33,0 mio. kr.
Finansåret 2018 9,5 mio. kr.
Finansåret 2019 56,5 mio. kr.
I alt 99,0 mio. kr.

Der vil kunne forekomme afvigelser i det anførte betalingsafløb afhængigt af kontraheringstids-
punktet og endelig fastsættelse af produktions- og leveringsforløb med videre.

I tillæg til nærværende aktstykke vil der på § 12.13.02. Materieldrift blive afholdt udgifter på sam-
let 8,4 mio. kr. i perioden 2018-2019 til indkøb af reservedele og tilbehør samt uddannelse. Derudo-
ver forventes en årlig udgift til driften af mortersystemet svarende til forventeligt 3,5 mio. kr., herun-
der betaling af den 30 årlige serviceaftale af systemet. Mortersystemet har en forventet levetid på
omkring 30 år.

Samlet udgiftsoversigt for hele perioden 2017-2047
Anskaffelsesudgifter, § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlægsbev.): 99,0 mio. kr.
Anskaffelsesudgifter, § 12.13.02. Materieldrift (driftsbev.): 8,4 mio. kr.
Vedligeholdelse og drift i perioden 2017-2047: 105,0 mio. kr.
Samlede forventede omkostninger ved anskaffelsen 212,4 mio. kr.

Erhvervsstyrelsen har meddelt den udenlandske leverandør en forpligtelse til industrisamarbejde på
100 procent af kontraktbeløbet. Forpligtelsen omfatter både anskaffelsen og serviceaftalen på vedli-
geholdelse m.v.

c. Det er ved større materielanlægsanskaffelser med en samlet kontraktsum på 60 mio. kr. eller dero-
ver forudsat, at de foreslåede dispositioner først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Fi-
nansudvalget, jf. særlig bevillingsbestemmelse til budgetvejledningens pkt. 2.8.3 på § 12.13.04. på
finansloven for 2017.

d. –

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at
anvende op til 99,0 mio. kr. i perioden 2017 – 2019 til anskaffelse af 15 stk. 120 mm tunge mortersy-
stemer med henblik på indbygning i 15 af forsvarets nye pansrede mandskabsvogne af typen Piranha
5.

Udgiften i 2017 på 33 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2017 under § 12.13.04. Materiel-
anskaffelser opførte bevilling på 2.342,6 mio. kr.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 5. april 2017

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.
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