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Forsvarsministeriet. København, den 22. maj 2018.

a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 344,5 mio.

kr. i perioden 2019-2023 til gennemførelse af anden fase af projektet Hærens Taktiske Kommunika-

tionsnetværk (HTK), der omfatter anskaffelse af radioer og computere til i alt 494 af hærens køretø-

jer og platforme.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b. Projektbeskrivelse

Det fremgik af aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Alliance og Det Konservative Folkeparti om forsvarsområdet 2013-2017, at der skulle anskaffes nyt

radio- og kommunikationsmateriel til hæren. På baggrund heraf blev der i 2013 påbegyndt anskaffel-

se af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk, der er delt op i to faser med en samlet udgift på ca.

1.050 mio. kr.

Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk er et digitalt netværk, som muliggør hurtig datakommu-

nikation mellem hærens operative enheder. Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk gør det muligt

for de operative enheder at koordinere før, under og efter operationer ved hjælp af moderne digitale

hjælpemidler. Hermed er det muligt at opretholde et fælles tidsnært situationsbillede. Endvidere er

Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk en nødvendig forudsætning for hærens fortsatte deltagel-

se i internationale operationer, idet hæren skal kunne tilkoble egne fuldt udbyggede kommunikati-

onsnetværk til de lokale kommunikationsnetværk, som stilles til rådighed af f.eks. NATO og andre

samarbejdspartnere i missionsområdet.

Første fase af projektet blev påbegyndt i 2013 og omfatter anskaffelse og indbygning af nyt radio-

og kommunikationsmateriel for ca. 700 mio. kr. i en række af hærens eksisterende køretøjer og plat-

forme, bl.a. Leopard 2 kampvogne, Eagle 4 pansrede patruljekøretøjer og Piranha 3 pansrede mand-

skabsvogne. Alt udstyr og materiel, der skal indbygges i første fase er indkøbt, og der er serieprodu-

ceret ca. halvdelen af den samlede mængde køretøjer/platforme.

Anden fase af projektet pågår i perioden 2019-2023 og omfatter anskaffelse af radioer og compute-

re for 291,7 mio. kr. til en række af hærens kommende køretøjer og platforme, herunder anskaffelser

til Scania-lastvogne, Piranha 5 pansrede mandskabsvogne, artilleripjecer, instruktør- og uddannelses-

køretøjer til kommunikationsnetværket og kontor- og netværkscontainere. Udgifterne til anden fase
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omfatter alene indkøb af radioer og computere, idet udgifterne til den generelle indbygning og inte-

gration i køretøjerne er indeholdt i de respektive aktstykker.

I tilknytning til selve anskaffelsen af kommunikationsnetværket indeholder anden fase også udgif-

ter til videreudvikling, herunder integrationen af nye sensorer i netværket. Videreudvikling og eks-

tern konsulentbistand i tilknytning til implementeringen andrager 48,8 mio. kr., mens opbygning af

prototyper af instruktør- og uddannelseskøretøjer andrager ca. 4 mio. kr.

Det bemærkes, at Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk udgør et såkaldt forbedringsprojekt,

da det anskaffede radio- og kommunikationsmateriel monteres som en fast del af køretøjerne. An-

skaffelsen af radioer mv. blev i første fase af projektet gennemført som en driftsanskaffelse i henhold

til Forsvarsministeriets daværende bevillingspraksis. Efter reorganiseringen af Forsvaret i 2014 blev

der oprettet en ny finanslovstruktur for § 12. Forsvarsministeriet, som indebærer, at der i højere grad

skelnes mellem anlæg og drift på materielområdet. På baggrund heraf er det efter aftale med Moder-

niseringsstyrelsen besluttet, at forbedringsprojekter skal behandles som anlægsanskaffelser. Anden

fase af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk behandles på den baggrund som en anlægsanskaf-

felse, hvorfor der kræves særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Anden fase af projektet afvikles i perioden 2019-2023 med løbende operativ ibrugtagning. Anskaf-

felsen sker under anvendelse af allerede eksisterende rammeaftaler, der blev indgået i forbindelse

med første fase. Den forventede levetid for Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk er 10 år.

Totaludgift

De samlede udgifter til anskaffelsen påregnes foreløbigt afviklet med følgende afløb:

§ 12.13.04. Materielanskaffelser

Finansåret 2019 127,5 mio. kr.

Finansåret 2020 98,2 mio. kr.

Finansåret 2021 53,3 mio. kr.

Finansåret 2022 53,3 mio. kr.

Finansåret 2023 12,2 mio. kr.

I alt 344,5 mio. kr.

I tillæg til anskaffelsen af radioer og computere afholdes der på § 12.13.02. Materieldrift samlet 3,4

mio. kr. i perioden 2020-2023 til rejser i forbindelse med implementeringen.

De samlede udgifter fordeles således:

Samlet udgiftsoversigt for hele perioden 2019-2029

Anskaffelsesudgifter, § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlægsbev.): 344,5 mio. kr.

Anskaffelsesrelaterede udgifter, § 12.13.02. Materieldrift (driftsbev.): 3,4 mio. kr.

Vedligeholdelse og drift i perioden 2019-2029, § 12.13.02. Materieldrift

(driftsbev.): 178,0 mio. kr.

Samlede forventede omkostninger ved anskaffelsen 525,9 mio. kr.

Anskaffelsen foretages på eksisterende rammeaftaler, der er anvendt ved første fase, med tidligere

fastlagte grader af industrisamarbejde.
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Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med anskaffelsen, idet anskaffelsen foretages

på eksisterende rammeaftaler, der er anvendt ved gennemførelse af første fase.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da igangsættelse af materielanskaffelser med en samlet

kontraktsum på 60 mio. kr. eller derudover kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. den

særlige bevillingsbestemmelse til Budgetvejledningens pkt. 2.8.3 på § 12.13.04. på finansloven for

2018. Aktstykket forelægges allerede nu, da der er behov for at afgive en bindende indkøbsordre med

henblik på levering primo 2019.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslut-

ning til at anvende op til 344,5 mio. kr. i perioden 2019-2023 til gennemførelse af anden fase af pro-

jektet Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK), der omfatter anskaffelse af radioer og com-

putere til i alt 494 af hærens køretøjer og platforme.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 22. maj 2018

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.
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