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1. INDLEDNING
Dette notat udgør Forsvarets Materieltjenestes (FMT) oplæg til typevalg til fly Skibsbaseret
Helikopter (SH). Oplægget tager udgangspunkt i behovet for at anskaffe en skibsbaseret
helikopterkapacitet, der dels udvider de større sejlende enheders indsættelsesevne, dels
kan erstatte de nuværende LYNX helikoptere. Der anskaffes en helikoptertype, der
fleksibelt kan støtte enhedernes opgaveløsning både internationalt og i Nordatlanten, det
vil sige løse opgaver i relation til bl.a. transport, overvågning, eftersøgning og redning. Det
tillægges vægt, at en sådan helikopter bl.a. kan styrke evnen til at støtte operationer på
land. Anskaffelsen baserer sig på en helhedstilgang indeholdende operative, logistiske,
strukturelle, etablissements- og materielmæssige aspekter, jf. ref. a.

Oplæg til typevalg er en opfølgning på det Leverandorprioriteringsnotat (ref. g.), der blev
udarbejdet af FMT i forbindelse med udvælgelse at leverandører til de afsluttende
forhandlinger.

I Oplæg til typevalg har FMT i henhold til den udarbejdede procesbeskrivelse for
anskaffelse af skibsbaserede helikoptere (ref. b.), og med udgangspunkt i den anvendte
evalueringsmodel (ref. c.), gennemført en endelig evaluering at de to tilbageværende
kandidater til ny SH, henholdsvis AW1 59 WILDCAT og MH-60R SEAHAWK.

Oplæg til typevalg er således FMT input til Forsvarskommandoens Militædaglig anbefaling
vedrørende en ny skibsbaseret helikopterkapacitet (figur 1).

__________

I
Forsvarets Materleitjeneste
Leverandorpriohteringsnotat

Forsvarets Materleltjeneste
Oplæg til typevalg

Forsvarskommandoen
Militærfaglig anbefaling

Figur 1. Processen frem til udarbejdelse at Militærfaglig anbefaling.

2. METODE
Notatet indeholder overordnet en indledning (afsnit 1) og otte afsnit.

Andet afsnit (afsnit 2) beskriver det anvendte datagrundlag, forudsætninger og
afgræsninger. Afsnittet har til formål at beskriver rammerne for evalueringen.

Tredje afsnit (atsnit 3) beskriver den anvendte evalueringsmodel. Idet beskrivelsen at
denne er meget overordnet henvises til ref. c. tor en yderligere beskrivelse.

Fjerde afsnit (afsnit 4) beskriver de kandidatspecifikke losningsforslag, som selve
evalueringen tager udgangspunkt i.
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Femte, sjette og syvende afsnit (afsnit 5, 6 og 7) omfatter selve evalueringen og
vurderingen af de to kandidater på baggrund af analyser og konklusioner fra de
udarbejdede baggrundsnotater (bilag 1-12). De to afsnit præsenterer overordnede
konklusioner og karaktererne fra de enkelte hovedområder.

Ottende afsnit (afsnit 8) indeholder en sammenligning af evalueringsresultaterne og den
endelige evaluering, herunder en anbefaling vedrørende typevalg.

Niende afsnit (afsnit 9) indeholder supplerende bemærkninger, herunder en
følsomhedsanalyse til støtte for den anbefalede løsning.

2.1. Datagrundlag
Oplæg til typevalg baserer sig på alle de informationer, og data som FMT har indhentet i
forbindelse med processen med at anskaffe en ny SH.
Der er gennemført en normal procedure for markedsundersøgelse og indhentning af tilbud
med udsendelse af henholdsvis Request For Information (RFI) i 2005 (ref. d.), opdateret
RFI i 2007 (ref. e.) og udsendelse af Request For Proposal (RFP) i 2010/2011 (ref. f.).
Efterfølgende er der indtil medio 2012 gennemført kontraktforhandlinger med de to
tilbageværende leverandører, herunder indhentning af de endelige prisinformationer (ref. f.
og g.). Der er ligeledes i hele perioden gennemført besøg og møder med mulig
samarbejdspartnere og tilsvarende projektorganisationer i andre lande.
Der er dermed indhentet informationer om de forskellige kandidater siden 2005, og det
vurderes således, at der er tale om en gennemført evaluering og analyse på et særdeles
oplyst grundlag.
Der er anvendt informationer modtaget indtil den 8. august 2012.

2.2. Ambitionsniveau og overordnede forudsætninger
Den endelige evaluering bygger på en række forudsætninger vedrørende den
skibsbaserede helikopterkapacitet. Ambitionsniveauet og de overordnede forudsætninger,
der er anvendt, er:

• To helikoptere kontinuerligt indsat i Nordatlanten (NATOPS), heraf:
o En på inspektionsskib af THETIS-klassen ved Grønland.
o En på inspektionsskib af THETIS-klassen ved Færøerne.

• En helikopter lejlighedsvis (op til et år) indsat i internationale operationer (INTOPS)
på ABSALON-klassen og/eller IVER HUITFELDT-klassen. Alternativt to helikoptere i
op til 6 måneder.

• To til tre helikoptere til rådighed i Danmark til styrkeproduktion m.m.1
• Planlagte flyvetimebehov oa. 3.400 timer om året2.
• Kapacitetens levetid forventes at være ca. 30 år3.

Behovet er på årsbasis opgjort til, at der skal være 2½ helikopter til rådighed.
2 Flyvetidsbehovet er detaljeret beskrevet i bilag 13, Baggrundsnotat Flyvetimebehov.

Den samlede flyvetid, der er anvendt i LCC beregningerne,er 98.600 flyvetimer, idet der også er taget
udgangspunkt i en implementerings- og udtasningsfase.
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• Planlagte behov for simlulatortræning er opgjort til ca. 1.000 timer om året.
• Vedligeholdelsen på skibene og ved eskadrillen (VNI) gennemføres af forsvarets

eget personel.
• Anden vedligeholdelse (VNII) udføres kandidatspecifik.
• Indledende operativ kapacitet (IOC)4 forventes et år efter levering af første helikopter.
• Fuld operativ kapacitet (FOC)5 forventes 1½ år efter levering af første helikopter.
• Nuværende LYNX helikoptere udfases i takt med at den nye helikopter indfases, idet

den nye helikopterkapacitet forventes at være fuldt implementeret i 2019.
• Der er ikke opstillet behov for eventuel attrition6.

Andre forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med evalueringen, fremgår af de
udarbejdede baggrundsnotater (se afsnit 4.).

2.3. Skalering
Den endelige evaluedng er udført på baggrund af en samlet løsning, der vurderes
tilstrækkelig til at opfylde det operative ambitionsniveau for den nye skibsbaserede
helikopterkapacitet. Det er i den forbindelse vigtig at bemærke, at de kandidatspecifikke
løsningsforslag har en lang række forudsætninger med gensidige afhængigheder, hvorfor
der ikke uden videre kan gennemføres en skalering af den samlede løsning.

2.4. Afgrænsninger
Oplæg til typevalg er et kort samlende og konkluderende notat der, som nævnt i punkt
3.1., bygger på en stor mængde projektdokumentation. For mere uddybende og
detaljerede informationer henvises til denne projektdokumentation, herunder de
udarbejdede baggrundsnotater (bilag 1 — 12) og bagvedliggende analyser.

3. EVALUERINGSMODEL

3.1. Generelt
Den generelle evaluering, der ligger til grund for oplæg til typevalg, er gennemført på
baggrund af den udarbejdede evalueringsmodel til Projekt Skibsbaseret Helikopter (ref.
c.). Evalueringsmodellen omfatter seks hovedområder, der skal sikre, at alle aspekter er
indeholdt i den samlede evaluering at kandidaterne. De seks hovedområder er:

• Missionseffektivitet.
• Overlevelsesevne.
• Anskaffelsesomkostninger.
• Driftsomkostninger.
• Fremtidssikring.

Indledende operativ kapacitet (IOC) er defineret som muligheden for at deployere en helikopter i NATOPS.
Fuld operativ kapacitet (FOC) er defineret som muligheden for at deployere en helikopter i INTOPS, og

løse det fulde opgavespektrum.
6 Dvs, at dimensionering at kapaciteten ikke indeholder ekstra stel til at erstatte eventuelle havarerede
helikoptere.
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• Projektrisiko.

De seks hovedområder kan gruppers i tre overordnede områder. Missionseffektivitet og
Overlevelsesevne er de to områder, der giver en vurdering af, hvor godt kan opgaven
løses — helikopterens samlede “Operative Effekt”. Anskaffelsesomkostninger og
Driftsomkostninger angiver, hvad det koster at anskaffe og drive den enkelte kandidat —

helikopterens samlede “økonomi”. Projektrisiko og Fremtidssikring belyser forholdene
omkring, hvorledes det er muligt at anskaffe og holde helikopterne operatM relevante over
en årrække — svarende til “Garantien/Forsikringen”.

For hvert hovedområde er der udarbejdet et baggrundsnotat, der beskriver de
informationer, tilhørende analyser, konklusioner og karakter samt evt. Warning FIags7, der
er for den enkelte kandidat pà det pågældende område. Der er således for begge
kandidater udarbejdet et separat baggrundsnotat på hvert af de seks hovedområder (bilag
1—12).

På områderne Missionseffektivitet, Overlevelsesevne og Fremtidssikring anvender
evalueringsmodellen følgende karakterskala (ref. cj:

VÆRDI BESKRIVELSE DEFINITION
“A” Markant bedre end RDN LYNX MK 906 Best
“B” Betydeligt bedre end RDN LYNX MK 906 Better
“C” Marginalt bedre end RDN LYNX MK 906 Good

“E” Ringere end RDN LYNX MK 906 Bad
Tabel 1. Karakterbeskrivelse med LYNX MK 90B som benchmark.

Evalueringsmodellen anvender således på disse tre områder den nuværende LYNX som
benchmark. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at LYNX generelt ikke vurderes at
være en tidssvarende og moderne skibsbaseret helikopter, idet den ikke igennem sit
livsforløb er blevet opdateret eller modificeret således, at hele det nuværende
opgavekompleks kan løses på et tidssvarende niveau. Der er fx ikke et egentligt
egenbeskyttelsessystem i LYNX. En karakter, der fx er marginalt bedre end LYNX, kan
derfor ikke stå alene, når det skal konkluderes om den pågældende kandidat fx er egnet til
løsning af det nuværende og det forventede fremtidige opgavekompleks.

Et Warning Flag identificer et område for den pågældende kandidat, der beskriver særlige problematiske
forhold, der ultimativt kan medføre en diskvalitikation af kandidaten (jf. ret. b. og c.).
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På området Projektrisiko anvender evalueringsmodellen nedenstående karakterskala
(tabel 2).

VÆRDI BESKRIVELSE DEFINITION
“A” Meget lav projektrisiko Best
“B” Lav projektrisiko Better
“C” Middel projektrisiko Good
“D” Høj projektrisiko Less good
“E” Meget høj projektrisiko Bad

Tabel 2. Karakterbeskrivelse i relation til projektrisiko.

Projektrisiko oplyser hvor stor projektrisiko, der vurderes at være ved den enkelte
kandidat. Projektrisikoen er en dynamisk størrelse, som forventeligt vil falde over tid, når
der iværksættes risikoaktioner og projektet modnes. Den angivne karakter for Projektrisiko
er derfor et ojebliksbillede at situationen på baggrund at den seneste opdatering af
risikoregistret før karaktergivningen.

For hovedområde Anskaffelsesomkostninger og Driftsomkostninger gælder, at disse
områder opgøres som konkrete tal.

Hver kandidat vil således med udgangspunkt i baggrundsnotaterne blive tildelt fire
karakterer og en beløb vedrørende selve anskaffelsen samt et beløb vedrørende
driftsomkostningerne.

4. LOSNINGSFORSLAG TIL NY SKIBSBASERET HELIKOPTERKAPACITET
Løsningsforslag til ny skibsbaseret helikopterkapacitet omfatter for begge kandidater en
samlet løsning baseret på den tidligere nævnte helhedstilgang. Der er for begge
kandidater tale om anskaffelsen af en militær “hyldevare” helikopter med et mindre antal
danske tilføjelser for at honorere danske operative krav8. De to kandidater er på en række
områder forskellige, herunder også anskaffelsesmetoden og mulighederne for support. For
at opfylde det opstillede ambitionsniveau er der derfor samlet set tale om skræddersyet
kandidatspecifikke løsningstorslag. Antallet af helikoptere og dimensionering af
reservedelsbeholdninger m.m. er som udgangspunkt baseret på leverandørernes forslag
med henblik på at kunne opfylde det ønskede ambitionsniveau.

4.1. Losningsforslag WILDCAT

Løsningsforslaget vedre rende WILDCAT omfatter overordnet følgende elementer:

Kommerciel anskaffelse hos AgustaWestland Limited (AW), omfattende:
o En Acquisition kontrakt.

8 De danske tilføjelser er beskrevet i baggrundsnotaterne for overlevelsesevne og missionseffektivitet.
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o En Sustainment kontrakt med en løbetid på 30 år, men som skal
genforhandles hvert 7’ende år.

• 9 WILDCAT helikoptere, heraf:
o 4 i NATOPS konfiguration.
o 5 i INTOPS konfiguration (dvs. NATOPS konfiguration + ekstra udstyr9).
o Kandidatspecifikke danske tilføjelser, herunder ekstratank og Link 16.

• Levering af første to helikoptere i fjerde kvartal 2015 og sidste helikopter (nummer 9)
i andet kvartal 2017, baseret på kontraktunderskrift i fjerde kvartal 2012.

• Indledningsvis omskoling af besætningsmedlemmer ved AgustaWestland,
efterfølgende al træning og uddannelse ved Helikopter Wing Karup.

• En Full Motion simulator placeret ved Helikopter Wing Karup.
• Kandidatspecifik logistisk- og vedligeholdelses- set-up omfattende en “Performance

Based Logistic” lignende løsning (Sustainment kontrakt), hvor AgustaWestland er
ansvarlig for VNII m.m. og det danske forsvar er ansvarlig for VNI.

• Kandidatspecifik tilpasning af THETIS-klassen, primært i relation til det medfølgende
skibslager.

• Kandidatspecifikke etablissementsmæssige tilpasninger ved Helicopter Wing Karup.
• Kandidatspecifikt samarbejdsforum med det engelske forsvar, der skal eftektueres

med en Memorandum of Understanding (MoU).

4.2. Losningsforslag SEAHAWK
Løsningsforslaget vedrørende SEAHAWK omfatter overordnet følgende elementer:

• Foreign Military Sales (FMS) via US Navy, omfattende:
o En Acquisition case.
o En Sustainment case, der indledningsvis løber indtil 2026.

• 9 SEAHAWK helikoptere, heraf:
o 4 i NATOPS konfiguration.
o 5 i INTOPS konfiguration (dvs. NATOPS konfiguration + ekstra udstyr10).
o Kandidatspecifikke danske tilføjelser, herunder Decklock fastgørelsessystem

og HF radio.
• Levering af 3 første helikoptere i andet kvartal 2016 og sidste helikopter (nummer 9) i

tredje kvartal 2018, baseret på underskrift af “Letter of Offer and Acceptance” (LOA) i
starten af fjerde kvartal 201211.

• Alt initial omskoling af besætningsmedlemmer foregår ved US Navy, efterfølgende al
træning og uddannelse ved Helikopter Wing Karup.

• En Full Motion simulator12 placeret ved Helikopter Wing Karup.

Ekstra udstyr omfatter udstyr og systemer relateret til indsættelse i internationale operationer, fx
egenbeskyttelsesudstyr, som der ikke er behov for i Nordatlanten. Alle helikoptere er identiske og forberedt
til at blive udstyret med dette udstyr, men der anskaffes kun INTOPS udstyr til 5 helikoptere.
‘° Ekstra udstyr omfatter udstyr og systemer relateret til indsættelse i internationale operationer, fx
egenbeskyttelsesudstyr, som der ikke er behov for i Nordatlanten. Alle helikoptere er identiske og forberedt
til at blive udstyret med dette udstyr, men der anskaffes kun INTOPS udstyr til 5 helikoptere.

LOA fra US Navy forventes modtaget medio september 2012.
12 US Navy betegnelse for den danske simulator er Mission Operational Flight Trainer (MOFfl.
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• Kandidatspecifik logistisk- og vedligeholdelses- set-up omfattende en “traditionel
løsning”, hvor det danske forsvar er ansvarligt for VN I og VNII, men hvor der i stor
stil trækkes på det amerikanske forsvar vedrørende genforsyning,
komponentreparationer og teknisk assistance m.m. (Sustainment case).

• Kandidatspecifik tilpasning af THETIS-klassen, primært tilpasning af hangaren og
forstærkning af helikopterdækket.

• Kandidatspecifikke etablissementsmæssige tilpasninger ved Helicopter Wing Karup.
• Kandidatspecifikt samarbejdsforum med US Navy der skaf

effektueres med en MoU.

Den endelige evaluering og oplæg til typevalg tager afsat i de to ovenfor beskrevne
løsningsforslag.

5. KANDIDATANALYSE
I de efterfølgende to afsnit præsenteres hovedkonklusionerne fra evalueringen af de to
kandidater på de seks hovedområder. Konklusionerne er fra de baggrundsnotater, der er
udarbejdet for hver kandidat. Afsniffende afsluttes med en samlet vurdering af den enkelte
kandidat.

6. WILDCAT

6.1. Missionseffektivitet
I den samlede analyse af missionseffektiviteten indgår følgende overordnede punkter:

Forudsætningerne for løsninger af opgavekomplekset:

• NATOPS opgavekompleks primært13 udført fra THET-kl og KNUD-kl.
• INTOPS opgavekompleks primært udført fra ABSL-kl og IVER-kl.

Missioner som er dækkende for opgaveløsningen:

• Maritim overvågning og billedopbygning.
• SAR, herunder transport af syge og tilskadekomne.
• Andre NATOPS opgaver.
• Styrkebeskyttelse.
• Boardingoperationer.
• Støtte til landmilitære operationer”.
• Utility opgaver.

13 De nævnte skibsklasser kan alle indsættet i både NATOPS og INTOPS.
14 Kandidaten er i forhold til missionseftektivitet analyseret i forhold til passager-, gods og patienttransport
samt støtte til andre mulige fremtidige landmilitære operationer.
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Ovennævnte missioner vurderes at være relevante i relation til udførelse af samtlige
ønskede missionstyper, en mulig fjendes militære formåen og/eller den aktuelle operation.

WILDCAT er en videreudvikflng at LYNX, og har derfor tilnærmelsesvis samme fysiske
dimensioner som LYNX. Kabinestørrelsen er kun marginalt forbedret.
WILDCAT forventes clearet til operationer i “icing conditions” til samme niveau som
nuværende LYNX. Systemet består som for nuværende af anti-icing på luftindtag, motorer
og frontruder. Begrænsninger på temperatur, luftfugtighed og nedbør er også uforandret i
forhold til LYNX.

WILDCAT kommunikations- og navigationspakke er en væsentlig forbedring i forhold til
LYNX og lever op til nuværende IFR-standarder.

Initial omskoling via “fabrikskurser” for besætningsmedlemmer og teknisk personel til
WILDCAT er planlagt til at foregå ved AW foranstaltning, hvor størstedelen af
besætningsomskolingen foregår på HW KAR. Dette er en hensigtsmæssig løsningsmodel i
relation til belastning af eskadrillens personel i implementeringsfasen, idet ekstraordinær
rejseaktivitet minimeres.

Rækkevidden er lidt forringet i forhold
til LYNX. Det er fx under samme forudsætninger15 kun muligt at redde fem nødstedte på
en afstand af 76NM fra moderskibet, mod nuværende BONM for LYNX.

Idet kabinen har næsten tilsvarende størrelse som LYNX vil kapaciteten for
patienttransport og anden transport være stort set uændret.
Montering af auxiliary fuel tank vil mindske den til rådighed værende plads i kabinen. Ved
brug af auxiliary tank forøges rækkevidde eller tid til rådighed i området til et
tilfredsstillende niveau. Den reducerer dog antallet af crashworthy sæder fra seks til fire,
hvorfor der i missioner hvor der skal transporteres mere end 4 personer fastspændt i
kabinen ikke kan anvendes auxiliary fuel tank.

WILDCAT LHTEC CTS-800-4N motorer har stor ydeevne i forhold til LYNX, fx tillader
motorerne skibsoperationer op til Maximum AlI Up Mass (MAUM) selv i 1SA16 +25 °C.
Motorerne har indbyggede partikelseparatorer, som i forbindelse med landoperationer i
støvede områder begrænser følgeskader på motorerne.

15 Moderskib stationært, ISA, ingen vind, reservefuel 20 minutter ved best range speed (vbr), 5 min startup
på skibsdæk, 1 min haver aut at graund effect (KOGE), climb ved best range climb speed (vy) til 1000’
pressure altitude (PA), transit til max afstand ved normal operating speed (Vno), hoist afs overlevende a’
100kg i vandet, 3min HOGE pr. hoist, retur til moderskib vno (velocity Normal Operation), 2 min HOGE for
landing.
16 International Standard Atmosphere (ISA) detineret som 1013,2 hPa, 15°C ved Mean Sea Level (MSL) og
tøradiabatisk temperaturgradient på -6,5 DC / 1000 m indtil tropospausen i 11.000 m..
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AFCS har fuld funktionalitet, hvilket udvider mulighederne for nathoist til havoverfladen og
små objekter i forhold til nuværende LYNX.

WILDCAT er forberedt til deltagelse i samme typer opgaver som LYNX, men med markant
bedre mulighed for sikker kommunikation, natoperationer og videorekordering.

WILDCAT har en marginalt bedre evne til at løse utility-opgaver i INTOPS. Der er plads til
maksimalt seks personer i kabinen, alle i crashworthy sæder, og med separat intercom.
WILDCAT evne til at løfte eksterne byrder er vægtmæssigt den samme som LYNX, men
mulighederne for at løfte byrden er større i INTOPS pga. motorernes forbedrede ydeevne.

6.11. Missionseffektivitet konklusion
WILDCAT Missionseffektivitet er evalueret til at være marginalt bedre end LYNX, og er
tildelt karakter:

“C” baseret på resultatet 3,57

Det skal bemærkes, at resultatet er øverst i karakterteltet for C og meget tæt på
karakteren “B” (betydeligt forbedret).

Der er ikke genereret Warning Flags indenfor området missionseffektivitet.

6.2. Overlevelsesevne
For at dække flest mulige tænkelige skadevoldende aktiviteter er overlevelsesevnen
evalueret i forhold til følgende områder:

• Interne trusler.
• Eksterne trusler (naturlige og fjendtlige).

Under området interne trusler, vurderes WILDCAT at yde besætningen en tilstrækkelig
grad af beskyttelse i forbindelse med fx havari.

Systemredundans er til stede i alle kritiske systemer som forventet af en tidssvarende
helikopter.
Samlet opnår WILDCAT et næsten tre gange så godt resultat som LYNX med hensyn til
modstandskraft over for naturlige, eksterne trusler. Den generelle trusselsbeskyttelse er
tilfredsstillende. WILDCAT er designet som et tidssvarende, robust militært luftfartøj til
såvel sø - som landmilitære operationer.
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Det vurderes, at WILDCAT er betydelig bedre end den nuværende LYNX i
overlevelsesevne, hvilket primært skyldes et robust militært design med mange
tidssvarende overlevelsesmæssige foranstaltninger.

6.2.1. Overlevelsesevne konklusion
WILDCAT overlevelsesevne er evalueret til at være betydelig forbedret i forhold til LYNX,
og er tildelt karakter:

“B” baseret på resultatet 3,41

Der er ingen Warning Flags indenfor området overlevelsesevne.

6.3. Anskaffelsesomkostninger
De estimerede anskaffelsesomkostninger for WILDCAT fremgår af nedenstående tabel 3.
Anskaffelsesomkostningerne for WILDCAT baserer sig på tilbuddet fra AW, der er afgivet i
faste priser. Disse er omregnet til DKK i PN2012. Der er anvendt en pundkurs17 på: 9,42
DKKIGBP. Anskaffelsesomkostninger omfatter primært selve helikopteranskaffelsen
(anskaffelsespris), derudover er der omkostninger i forbindelse med andre nødvendige
investeringer og anlægsudgifter samt sagsbehandling (projektkontor og konsulentbistand).

1 Anskaffelse 2.906.885.615

1.1 Sagsbehandling 51.555.693
1 .2 Udvikling -

1.3 Anskaffelsespris
1.4 Investering & anlægsudgifter
1.5 Kvantificerede risici

Tabel 3. Estimerede anskaffelsesomkostninger for WILDCAT.

Anskaffelsesprisen er yderligere udspecificeret i nedenstående tabel 4.

1.3 Anskaffelsespris

1.3.1 Hovedmaterielsystem
1.3.1.1 Helikopter i basiskonfiguration
1.3.1.2 Danske tilvalg
1.3.1.3 Mission equipment

1 .3.2 Simulator
1 .3.3 Supporterende systemer
1 .3.4 Reservedele
1.3.5 Tjenester
1.3.6 Software
1.3.7 Dokumentation

Tabel 4. Udspecificering at anskaffelsesprisen or WILDCAT.

Investerings og anlægsudgifter er yderligere udspecificeret i nedenstående tabel 5.

17 lht. den gældende kurs i DeMars.
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1.4 Investering & anlægsudgifter 41.4.1 Govern. Furnished Equipment
1 42 Faciliteter 4

1.4.2.1 Udbygning af ESK723 på HWKAR
1.4.2.2 Udbygning af garageringsfaciliteter på Færøerne

1.4.3 Ombygning af THETIS kl.
1.4.4 IT
1.4.5_Transport_al_helikoptere_og_reservedele

Tabel 5. Estimerede Investerings- og anlægsudgifterforWlLDCAT.

6.3.1. Anskaffelsesomkostninger konklusion
Anskaffelsesomkostningerne for WILDCAT er beregnet til ca.: 2,91 mia. DKK (PN2012)

6.4. Driftsomkostning

De totale driftsomkostninger er udregnet som de samlede udgifter til at drive WILDCAT
kapaciteten igennem dennes levetid. Omkostningerne omfatter følgende overordnede
områder: Operativ drift, Støttestruktur, Eksterne varer og tjenester, Modifikationer og
Kvantificerede risici. Disse områder er yderligere nedbrudt til en lang række
underområder, der er udspecificeret i baggrundsnotatet. Driftsomkostninger er som
udgangspunkt udregnet med baggrund i et barmark princip18.

De estimerede driftsomkostninger er vist i nedenstående tabel.

CBS struktur Samlet driftsomkostning, Gennemsnitlig
LCC (2012-47) omkostning pr. år

2 Drift 9.859.032.359 328.634.412
2.1 Operativ drift
2.2 Støttestruktur
2.3 Eksterne varer op tienester
2.4 Modifikationer
2.5 Attrition
2.6 Kvantificerede risici

Tabel 6. Estimerede driftsomkostninger for WILDCAT.

En stor del af driftsomkostningerne under Eksterne varer og tjenester er bundet op på PBL
løsningen med AW.

6.4.1. Driftsomkostninger konklusion

De samlede driftsomkostninger for WILDCAT er beregnet til ca.: 9,85 mia. DKK (PN2O1 2),
svarede til en årlig gennemsnitlig driftsomkostning på oa. 329 mio. DKK.

° Barmark princip, dvs, det er omkostningerne ved den fulde SF1 struktur, der er udregnet, inklusiv fx
personel i FMT, der er beskæftiget med SH. Der er ikke udregnet evt. deltaværdi ilt. den nuværende struktur
eller de nuværende omkostninger.
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6.5. Fremtidssikring
I analysen af fremtidssikringen indgår som overordnede områder: projektstruktur,
videreudvikling af helikoptersystemet, delsystemers opbygning og brugergrupper.

De overordnede områder er opdelt på en række vurderingskategorier, som ligger til grund
for selve analysen. Disse er:

• Mulighed for samarbejde med anden bruger
• Teknik, design og vækstpotentiale (
• Integrering, opdatering og certificering af nye systemer, herunder software

• Mulige nye fremtidige opgaver_(I
• Obsolescence håndtering
• Produktionsrelaterede forhold (I

Det vurderes, at der generelt er muligheder for samarbejde med UK. AW tilbyder en PBL
aftale, som kæder AW performance sammen med betalingen, hvorved AW motiveres til at
leve op til DK forventninger gennem KPI’erne. DK bærer dog fortsat en del økonomiske
risici og ansvar.

Det vurderes, at der ikke er mulighed for et fælles konfigurationsstyrings program.
Muligheden for samarbejde indenfor konfigurationsudvikling er til stede men dog ikke
endeligt fastslået. Formelle brugerfora kan etableres på DK anmodning, hvor igennem
samarbejde om udvikling og opdatering af operative procedurer, samt systemopdateringer
kan gennemføres.

I relation til indledende og vedligeholdende træning tilbyder AW kun grunduddannelse af
piloter og observatorer, hvorfor dette kun delvist dækker DK grunduddannelsesbehov.
Operativ omskoling skal efterfølgende gennemføres i dansk regi. øvrige muligheder for
samarbejde og udveksling at personel vurderes at dække DK behov.

Det vurderes, at den tilbudte simulatorlosning med opstilling i DK er tilstrækkelig og
dækker DK behov.

WILDCAT har en række programmer, som sikrer forbedringer i pålideligheden, løbende
evaluering, opdatering at dokumentationen. Den tilbudte obsolescence håndtering
tilgodeser danske behov, men da den ikke er økonomisk attraktiv, er denne fravalgt, og
obsolescence håndtering forventes gennemført som en notifikationsservice samtidigt med,
at der afsæffes midler på driftsbudgettet til håndteringen af obsolescence.

I).
[)

)
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Det grundlæggende design for WILDCAT bygger på LYNX, hvorfor der også kan
anvendes “donorkomponenter” fra LYNX til produktionen af WILDCAT. DK anvender ikke
nuværende danske LYNX komponenter, som donorkomponenter til produktionen og den
indledende drift af en dansk WILDCAT. Danske LYNX komponenter, der kan anvendes
som “donorkomponenter” forventes anvendt som et supplement til den anskaffede
reservedelspakke under håndtering af AW i forhold til vedligeholdelse og understøttelse i
driften.

Projektstrukturen vurderes tilstrækkelig for WILDCAT og udgør et tilfredsstillende
fundament for danske WILDCAT fremtidssikring, såfremt leverandørerne kan understøtte
driften.

Forskellige støtte- og
samarbejdsprogrammer vil i nogen grad kunne holde helikopteren opdateret. Disse er dog
betinget af indgåelse af en dansk/engelsk MOU. Det vurderes muligt at kunne holde
kandidaten opdateret i hele driftsperioden. Den relativt lille flådestørrelse, og det forhold at
forskellige støtte- og samarbejdsprogrammer ikke er fuldt dækkende, medfører at der
indenfor sidste tredjedel af en forventet dansk driftsperiode på minimum 30 år kan
forventes stigende udfordringer og deraf øgede omkostninger forbundet med at holde
kandidaten på et tilstrækkeligt opdateret niveau og i drift på en PBL kontrakt.

På baggrund af evalueringslisten, har WILDCAT opnået resultatet 3,21, hvilket giver
karakter “B”.
Den efterfølgende behandling har ikke medført behov for justeringer, hvorfor den
indledende karakter for WILDCAT fremtidssikring fastholdes, som værende et “B”.

6.5.1. Fremtidssikring konklusion
WILDCAT vurderes at have en god fremtidssikring, og er tildelt karakteren:

“B” baseret på resultatet 3,21

Der er ingen Warning Flags inden for området fremtidssikring

Det fysiske vækstpotentiale for WILDCAT vurderes meget begrænset.

Samlet set qiverAWlS9 WILDCAT gode muligheder i relation til fremtidssikrinq
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6.6. Projektrisiko
Der er for WILDCAT identificeret 41 aktive risici, hvoraf 12 risici ligger over den anvendte
risikotolerance. Den ene af disse risici har årsager i forsvarets egen struktur og omhandler
personelopbygning, dvs, den vedrører ikke direkte WILDCAT helikopteren, selv om den
kan få konsekvenser for projektets gennemførelse, såfremt den indtræffer. Selv ved en
implementering af identificerede risikoaktioner vil risikoen vedr, forsvarets egen struktur
stadigvæk ligge over tolerancelinjen. Endvidere vil ca. en tredjedel af WILDCAT risici
stadig ligge over risikotolerancen efter implementering af identificerede risikoaktioner.

Hovedparten af de største risici vedrører WILDCAT grundkonfiguration. Disse risici
omhandler således den tekniske del af luftfartøjet såsom bl.a. de identificerede risici om
WILDCAT’s modenhed, synkronisering af design/produktion samt usikkerheden om
vibrationsskader.

Samlet set vurderes WILDCAT at have en middel projektrisiko, svarende til karakteren C.
Talkarakteren for risikoindekset efter gennemførelse af risikoaktioner er 2,06.
WILDCAT blev i leverandørprioritetsnotatet (ref.g) vurderet til at have en meget høj
projektrisiko, svarende til karakteren E, men pga. projektets modning og positive udvikling
er en del risici, primært vedrørende integration, reduceret væsentligt eller helt afsluttet.

6.6.1. Projektrisiko konklusion
WILDCAT vurderes på nuværende tidspunkt at have en middel projektrisiko, og er tildelt
karakteren:

“C” og talværdi 2,06

6.7. Samlet vurdering
Med baggrund i konklusionerne fra hovedområderne er den samlede evaluering for
WILDCAT vist i nedenstående tabel 7.

Missions- Overleveises- Fremtids- Projekt- Anskaffelse, Drift,
effektivitet evne sikring risiko LOC LCC,

30k
Mia. DKK Mia. DKK

WI LDCAT C B B C 2,91 9,85
Tabel 7. Samlet evaluering af WILDcAT ht. den anvendte evalueringsmodel.

Samlet set er WILDCAT for de to områder Overlevelsesevne og Fremtidssikring evalueret
til at være betydeligt bedre end den nuværende LYNX kapacitet. Missionseffektivitet er
karaktermæssigt evalueret til at være “marginalt bedre end LYNX”, med der er tale om en
placering øverst i skalafeltet, tæt på karakteren “B”. Den samlede operative effekt
(Missionseffektivitet og Overlevelsesevne) vurderes således samlet set betydeligt bedre
end den eksisterende LYNX.

WILDCAT’s projektrisiko er vurderet som middel.

Side 18 at 33



De samlede anskaffelsesomkostninger er beregnet til ca: 2,91 mia. DKK (PN2012).

De samlede driftsomkostninger over hele levetiden er estimeret til: 9,85 mia. DKK
(PN2012), med en årlig gennemsnitlig driftsomkostning på ca. 329 mio. DKK (PN2012).

De samlede LCC omkostninger (anskaffelse og drift i 30 år) er estimeret til: 12,8 mia. DKK
(PN2O1 2).

Der er ikke generet Warning Flags i relation til WILDCAT.

7. SEAHAWK

7.1. Missionseffektivitet.
I den samlede analyse af missionseftektiviteten indgår følgende overordnede punkter:

Forudsætningerne for løsninger af opgavekomplekset:

• NATOPS opgavekompleks primært udført fra THET-kl og
• INTOPS opgavekompleks primært udført fra ABSL-kl og I

Missioner som er dækkende for opgaveløsningen:

• Maritim overvågning og billedopbygning.
• SAR, herunder transport af syge og tilskadekomne.
• Andre NATOPS opgaver.

Styrkebeskyttelse.
Boardingoperationer.
Støtte til landmilitære operationer19.
Utility opgaver.

KNUD-kl.
VER-kI.

•

.

.

Ovennævnte missioner vurderes at være relevante i relation til udførelse af samtlige
ønskede missionstyper, en mulig fjendes militære formåen og/eller den aktuelle operation.

Den tilbudte helikopter kan således opereres sikkert
under alle normalt forekommende vejrforhold og i alle typer luftrum.

19 Kadidaten er i forhold til missionseffektivitet analyseret i forhold til passager-, gods og patienttransport.
Støtte til andre mulige fremtidige landmilitære operationer er analyseret under hovedområdet
Fremtidssikring.
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Initial omskoling via “fabrikskursee’ for besætningsmedlemmer og teknisk personel til
SEAHAWK er planlagt til at foregå ved USN.

SEAHAWK er udstyret med tidssvarende sensorer og systemer, som gør helikopteren
betydeligt bedre end LYNX til fx maritim overvågning, billedopbyonina samt eftersøqipçj
og redning. Ir I Dels giver fx konsollen i
kabinen mulighed for arbejdsdeling mellem sensoroperatøren og den taktiske observatør.
Begge disse forhold giver besætningen mulighed for både at håndtere betydeligt flere
kontakter, fx radar mål, og samtidig give besætningen et betydeligt bedre taktisk overblik
end i LYNX.

SEAHAWK kabinen har plads til maksimalt 6 sæder, inklusiv sensoroperatørens sæde,
alle crashworthy, hvilket er det samme antal sæder som i LYNX.
Rækkevidden og løfteevnen er markant forbedret i forhold til LYNX. Det er fx muligt under
samme forudsætninger20, at redde fra
moderskibet, mod nuværende 8ONM for LYNX.
Brug af auxiliary fuel tank vil kun være relevant i missioner, hvor der skal transporteres få
personer/lille last over store afstande.

20 Moderskib stationært, ISA, ingen vind, reservetuel 20 minutter ved best range speed (Vbr), 5 min startup
på skibsdæk, i min hover out of ground effect (HOGE), climb ved best range climb speed (Vy) til 1000’
pressure altitude (PA), transit til max afstand ved normal operating speed (Vno), hoist at 5 overlevende a’

i vandet, 3 min HOGE pr. hoist, retur til moderskib Vno, 2 min HOGE for••111Q hTlli1l

GE-T700-401 C motorerne gør, at SEAHAWK er væsentlig bedre til at operere i områder
med høje temperaturen
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SEAHAWK har en væsentlig bedre evne til at udføre utility-opgaver end LYNX. Dette
skyldes primært den større løfteevne og den væsentligt større aktionsradius.

7.1.1. Missionseffektivitet konklusion.
SEAHAWK Missionseffektivitet er evalueret til at være betydeligt bedre end LYNX, og er
tildelt karakter:

“B” baseret på resultatet 3,72

Der er ikke genereret Warning Flags inden for området missionseffektivitet.

7.2. Overlevelsesevne.
For at dække flest mulige tænkelige skadevoldende aktiviteter er overlevelsesevnen
evalueret i forhold til følgende områder:

• Interne trusler.
• Eksterne trusler (naturlige og fjendtlige).

Under området interne trusler, vurderes SEAHAWK at yde besætningen en tilstrækkelig
grad af beskyttelse i forbindelse med fx havari.
I forbindelse med udstigning fra cockpittet i nødsituationer er mulighederne forringet i
forhold til LYNX, idet kun cockpit vinduer kan kastes og ikke hele døren.
SEAHAWK er ikke udrustet med flotation system. Behovet for flotation system er belyst i
bilag 19, og det fremgår heraf, at det er vurderingen, at en evt, udrustning af SEAHAWK
med flotation system ikke i praksis vil medføre forøget overlevelseschance for besætning
og medflyvende personel, såfremt helikopteren skal foretage en nødlanding på vand. Det
fremgår endvidere, at overlevelseschancen for passagerer og besætningsmedlemmer ved
en evt. nødlanding på vand primært vurderes at blive forøget ved tre øvrige faktorer,
hvoraf den ene strukturelt er opfyldt qua SEAHAWK grundkonstruktion og de to øvrige vil
blive adresseret af danske procedurer (træning) og udrustning (ekstern monteret red
ningsflåde).

Samlet opnår SEAHAWK et næsten tre gange så godt resultat som LYNX med hensyn til
modstandskraft over for naturlige, eksterne trusler.
SEAHAWK er et robust bygget militært Iuftfartoj, som er udrustet med systemer og
delsystemer med redundans. SEAHAWK har på nuværende tidspunkt fløjet over 110.000
flyvetimer, og kun en helikopter er havareret, og i dette tilfælde kom kun en af de
ombordværende lettere til skade.
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Det vurderes, at SEAHAWK er betydelig bedre end den nuværende LYNX i
overlevelsesevne, hvilket primært skyldes et robust militært design med mange
tidssvarende overlevelsesmæssige foranstaltninger.

7.2.1. Overlevelsesevne konklusion.
SEAHAWK overlevelsesevne er evalueret til at være betydelig forbedret i forhold til LYNX,
og er tildelt karakter:

“B” baseret på resultatet 3,39

Der er ikke generet Warning Flags inden for området overlevelsesevne.

7.3. Anskaffelsesomkostninger
De estimerede anskaffelsesomkostninger for SEAHAWK fremgår af nedenstående tabel 8.
Anskaffelsesomkostninger for SEAHAWK baserer sig på tilbuddet fra USN. Idet der er tale
om en FMS anskaffelse, er tilbuddet i dollars og løbende priser. Disse er omregnet til DKK
i PN2012. Der er anvendt en dollarkurs på23: 6,04 DKK/USD.
Anskaffelsesomkostninger omfatter primært selve helikopteranskaffelsen
(anskaffelsespris), derudover er der omkostninger i forbindelse med andre nødvendige
investeringer og anlægsudgifter samt sagsbehandling (projektkontor og konsulentbistand).

1 Anskaffelse 4.108.875.217
1.1 Sagsbehandling 51.555.693
1.2 Udvikling 0
1.3 Anskaffelsesphs
1.4 Investering og anlægsudgifter
1.5 Kvantificerede risici 0

Tabel 8. Estimerede anskaffelsesomkostninger for SEAHAWK.

Selve anskaffelsesprisen er yderligere udspecificeret i nedenstående tabel 9.

1.3 Anskaffelsespris
1.3.1 Hovedmaterielsystem

1.3.1.1 Helikopter i basiskonfiguration
1.3.1.2 Danske tilvalg
1.3.1.3 Mission equipment

1.3.2 Simulator
1 .3.3 Supporterende systemer
1 .3.4 Reservedele
1 .3.5 Tjenester
1.3.6 Software
1.3.7 Dokumentation

__________________________ _____________

L
Tabel 9. Udspeciticering at anskaffelsesprisen tor SEAHAWK.

22 Er indregnet i Baggrundsnotat vedr. anskaffelsesomkostninger.
23 lht. den gældende kurs i DeMars.
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Investerings og anlægsudgifter er yderligere udspecificeret i nedenstående tabel 10.

1.4 Investering & anlægsudgifter
1.4.1 Govern. Furnished Equipment
1.4.2 Faciliteter

1.4.2.1 Udbygning at ESK723 på HWKAR
1.4.2.2 Udbygning at garageringsfacilileter på Færøerne
1 .4.2.3 Supplerende etablissement på VN2

1.4.3 OmbygningatTHETlS kl.
1.4.4 Skibstilpasninger
1.4.5 IT
1.4.6 Transport af helikoptere og reservedele

De totale driftsomkostninger er udregnet som de samlede udgifter til at drive SEAHAWK
kapaciteten igennem dennes levetid. Omkostningerne omfatter overordnet følgende
områder: Operativ drift, Støttestruktur, Eksterne varer og tjenester, Modifikationer og
Kvantificerede risici. Disse områder er yderligere nedbrudt til en lang række
underområder, der er udspecificeret i baggrundsnotatet. Driftsomkostninger er som
udgangspunkt udregnet med baggrund i et barmark princip24.

De estimerede driftsomkostninger er vist i nedenstående tabel 11.

Tabel 10. Investerings- og anlægsudgifter for SEAHAWK.

7.3.1. Anskaffelsesomkostninger konklusion
Anskaffelsesomkostningerne for SEAHAWK er beregnet til ca.: 4,11 mia. DKK (PN2O1 2).

7.4. Driftsomkostning

24 Barmark princip, dvs, det er omkostningerne ved den fulde SH struktur, der er udregnet, inklusiv fx
personel i FMT, der er beskæftiget med SH. Der er ikke udregnet evt. deltaværdi itt. den nuværende struktur
eller de nuværende omkostninger.
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CBS struktur Samlet dtiftsomkostning Gennemsnitlig
LCC (2012-47) omkostning pr. år

2 Drift 9.252.603.511 308.420.117
2.1 Operativ drift
2.2 Stottestruktur
2.3 Eksterne varer op tjenester
2.4 Moditikationer
2.5 Attrition
2.6 Kvantiticerede risici

7.4.1. Driftsomkostninger konklusion

De samlede driftsomkostninger for SEAHAWK er beregnet til oa. 9,25 mia. DKK (PN2012),
svarede til en årlig gennemsnitlig driftsomkostning på oa. 308 mio. DKK.

I analysen af fremtidssikringen indgår følgende overordnede områder: projektstruktur,
videreudvikling af helikoptersystemet, delsystemers opbygning og brugergrupper.

De overordnede områder er opdelt på en række vurderingskategorier.

• Mulighed for samarbejde med anden bruger
• Teknik, design og vækstpotentiale
• Integrering, opdatering og certificering af nye systemer, herunder software

(
Mulige nye fremtidige opgaver (I
Obsolescence håndtering (I
Produktionsrelaterede forhold

Anskaffelse af SEAHAWK giver, i relation til fremtidssikring, en helikopter, som åbner for
samarbedsmuligheder med USA og USN. DK kan derigennem opnå en række etablerede
løsninger indenfor konfigurationsfællesskab, support, vedligeholdelse og logistiske fordele,
som på sigt kan øges i rammen af USN PBL løsning. Fordelene er i særdeleshed
gældende for den tilbudte helikopter uden danske optioner.

Tabel 11. Estimerede driftsomkostninger for SEAHAWK.

af driftsomkostninqerne (Eksterne varer oq tjenester) er bundet op på en FMS

7.5. Fremtidssikring

•

•

•
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USN har en lang erfaring med Foreign Military Sales (FMS), hvorfor der allerede eksisterer
brugerfora og træningssystemer, hvorigennem en dansk SEAHAWK kan fremtidssikres
gennem udvikling, opdateringer og test i samarbejde med andre brugere

I relation til simulator løsninger tilbyder USN en level D full motion simulator, som dækker
danske behov.

SEAHAWK er en gennemprøvet helikopter, som med en række e
forbedringer af pålideligheden, løbende evaluering, opdatering at
obsolescence håndtering.

ksisterende tiltag sikrer
dokumentation og

I forhold til nye roller har SEAHAWK gode iboende egenskaber, da grundlæggende
egenskaber som SEAHAWK størrelse, løfteevne og rækkevidde giver den tilstrækkelige
fleksibilitet til at kunne varetage disse. SEAHAWK anvendes allerede til ASuW og ASW af
USN.

De produktionsrelaterede forhold viser en robust projektstruktur, som udgør et stabilt
fundament for SEAHAWK fremtidssikring. Endvidere bliver den sidste USN MH-60R
SEAHAWK leveret efter de eventuelle danske leveringer.

De produktionsrelaterede forhold viser en robust projektstruktur, som udgør et stabilt
fundament for SEAHAWK fremtidssikring. Endvidere bliver den sidste USN SEAHAWK
leveret efter de eventuelle danske leveringer.

Samlet set giver SEAHAWK omfattende mulic neder i relation til fremtidssikring. [1

Såfremt USN udfaser SEAHAWK før DK, vil DK fortsat kunne drage nytte
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at flådestørrelsen, og har derved muligheden for at tilvejebringe reservedele i hele
levetiden.

På baggrund at evalueringslisten har SEAHAWK opnået resultatet 4,36, hvilket giver
karakter “A”.

Den efterfølgende behandling har ikke medført behov for justeringer, hvorfor den
indledende karakter for SEAHAWK fremtidssikring fastholdes, som værende et “A”.

7.5.1. Fremtidssikring konklusion
SEAHAWK vurderes at have en meget god fremtidssikring, og er tildelt karakteren:

“A” baseret på resultatet 4,36.

Der er ikke generet Warning Flags inden for området fremtidssikring.

7.6. Projektrisiko
Der er for SEAHAWK identificeret 30 aktive risici, hvoraf to risici ligger over den anvendte
risikotolerance. Den ene risiko har årsager i forsvarets egen struktur og omhandler
personelopbygning, dvs, den vedrører ikke direkte SEAHAWK helikopteren, selv om den
kan få konsekvenser for projektets gennemførelse, såfremt den indtræffer. Den anden
vedrører FMS systemets lovgrundlag, hvilket FSV ikke har indflydelse på. Selv ved en
implementering at identificerede risikoaktioner vil risikoen vedr, forsvarets egen struktur
stadigvæk ligge over tolerancelinjen. Men generelt har SEAHAWK et lavt risikoniveau. Det
lave risikoniveau hænger bl.a. sammen med, at SEAHAWK allerede er i drift ved US Navy,
og derfor er en færdigudviklet og afprøvet platform samtidigt med, at der er etableret en
stor støtteorganisation. Danske tilføjelser foroger ikke SEAHAWK risikoprofil væsentligt,
da risici forbundet hermed er vurderet til primært at være lave, dette gælder bl.a.
installation at Decklock dækfastholdelsessystem samt også tilpasning af THETIS-klassen.

Samlet set vurderes SEAHAWK at have en meget lav projektrisiko, svarende til karakteren
A. Talkarakteren for risikoindekset efter gennemførelse at risikoaktioner er 4,03.

7.6.1. Projektrisiko konklusion
SEAHAWK vurderes på nuværende tidspunkt at have en meget lav projektrisiko, og er
tildelt karakteren:

“A” og talværdi 4,03

Der er ikke genereret Warning Flags inden for området projektrisiko.

7.7. Samlet vurdering
Med baggrund i konklusionerne fra hovedområderne er den samlede evaluering for
SEAHAWK vist i nedenstående tabel 12.

Side 26 af 33



Tabel 12. Samlet evaluering af SEAHAWK iht. den anvendie evalueringsmodel.

Samlet set er SEAHAWK på de tre områder Missionseffektivitet, Overlevelsesevne og
Fremtidssikring evalueret til at være betydeligt eller markant bedre end den nuværende
LYNX kapacitet.
SEAHAWK’s projektrisiko er endvidere vurderet som meget lav.

De samlede anskaffelsesomkostninger er beregnet til ca.; 4,11 mia. DKK (PN2012).

De samlede driftsomkostninger over 30 år er estimeret til; 9,25 mia. DKK (PN2012), med
en årlig gennemsnitlig driftsomkostning på ca. 308 mio. DKK (PN2012).

De samlede LCC omkostninger (anskaffelse og drift i 30 år) er estimeret til: 13,4 mia. DKK
(PN2O1 2).

Det skal i forbindelse med anskaffelsesprisen og driftsomkostninger for SEAHAWK
bemærkes, at der er tale omen FMS anskaffelsel

8. SAMMENLIGNING AF KANDIDATERNE OG ENDELIG EVALUERING
I delle afsnit gennemføres en sammenligning af evalueringsresultateme for de to
kandidater, og den endelige evaluering af kandidateme foretages.

8.1. Sammenligning at kandidaterne
Baseret på evalueringen af de to kandidater på de enkelte områder, er karaktererne, som
de har opnået, sammenholdt i nedenstående tabel.

B

Missions- Overleveises- Fremtlds- Projekt- Anskaffelse, Drift,
effektivitet evne sikring risiko LCC LCC,

30 år
Mia. DKK Mia. DKK

SEAHAWK B A A 4,11 9,25

Der er ikke generet Warning Flags i relation til SEAHAWK.

c B B

Missions- Overievelses- Fremtids- Projekt- Anskaffelse, Drift, Samlede,
effektivitet evne sikring risiko LeG LGC LCC,

30k SOår
Mia. DKK Mia. DKK Mia. DKK

WILDCAT
(taiværdi)

SEAHAWK
(talværdi)

c 2,91 9,85
3,57 3,41 3,21 2,06

B B A A 4,11 9,25 13,4
3,72 3,39 4,36 4,03

Tabel 13. Sammenligning af WILDCAT og SEAHAWK iht. den anvendte evalueringsmodel.

12,8
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Det ses umiddelbart af tabellen, at der på de fleste områder er forskel på de karakterer,
som de to kandidater har fået og prisen på disse. På skalaen er A den bedste karakter, og
E den dårligste.

På det operative område er SEAHAWK karaktermæssigt evalueret til at have en lidt bedre
Missionseffektivitet end WILDCAT, hvorimod Overlevelsesevne for de to kandidater er
tilnærmelsesvis ens. Begge kandidater har stærke og svage sider ih. den anden kandidat,
men overordnet set så vurderes det, at begge kandidater vil have nærlig den samme
Operative Effekt (Missionseffektivitet og Overlevelsesevne).
Samlet set vurderes det, at begge kandidater kan yde den ønskede Operative Effekt, og
dette på et niveau, der er betydeligt bedre end de nuværende LYNX.

SEAHAWK er evalueret til at have en væsentligt mindre Projektrisiko (meget lav
Projektrisiko) end WILDCAT, idet WILDCAT er evalueret til at have en middel
Projektrisiko. Denne forskel i Projektrisiko kan hovedsageligt tilskrives, at der er stor
forskel i det stadie, de to kandidater befinder sig i. SEAHAWK har været i operativ tjeneste
i en årrække, hvorimod WILDCAT endnu ikke er i operativ tjeneste i den maritime version.
Når det andet område i “Garantien/Forsikringen”, dvs. Fremtidssikring, inddrages, er
SEAHAWK også evalueret bedre på delle område, idet det dog vurderes, at WILDCAT
også har en god fremtidssikring.
Samlet set vurderes det, at SEAHAWK har en bedre/betydelig bedre “Garanti/Forsikring”
end WILDCAT.

De samlede LCC omkostninger (anskaffelse og drift i 30 år) for SEAHAWK er beregnet til
ca. 13,4 mia. DKK, hvorimod de for WILDCAT er beregnet til ca. 12,8 mia. DKK. Det skal i
den forbindelse bemærkes, at den samlede driftsøkonomi for begge kandidater er
behæftet med nogen usikkerhed, specielt i slutningen af perioden. I

På denne baggrund vurderes
det, at der ikke er grundlag for at hævde, at der er signifikant forskel på de to kandidaters
samlede LCC omkostninger, idet disse for begge kandidater udgør oa. 13 mia. kr.

Opdelt på anskaffelses- og driftsomkostninger er der imidlertid forskel på de to kandidater.
LCC anskaftelsesomkostningerne for SEAHAWK udgør således ca. 1,2 mia. kr. mere end
LCC anskaffelsesomkostningerne for WILDCAT, hvorimod LCC driftsomkostningerne for
SEAHAWK er beregnet til at udgøre ca. 0,6 mia. kr. mindre end LCC driftsomkostningerne
for WILDCAT.

8.2. Endelig evaluering
Da de to kandidater dels vurderes at kunne yde den ønskede Operative Effekt
(Missionseffektivitet og Overlevelsesevne), og dette på nærlig samme niveau - et niveau,
der er betydeligt bedre end de nuværende LYNX, bør det operative område ikke anvendes
til at differentiere de to kandidater i forhold til det kommende typevalg.
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Da der er nogen usikkerhed forbundet med de samlede LCC beregninger, så vurderes der
ikke at være grundlag for at konkludere, at der er signifikant forskel på de to kandidaters
samlede LCC omkostninger (anskaffelse og drift i 30 år), der for begge kandidaters
vedkommende vurderes at udgøre ca. 13 mia. kr. De samlede LCC omkostninger bør
derfor heller ikke anvendes til at differentiere de to kandidater i forhold til det kommende
typevalg.
Da der imidlertid ikke er den store usikkerhed forbundet med beregningen af LCC
anskaffelsesomkostningerne, og da der er stor forskel på disse (ca. 1,2 mia. kr.), så bør
LCC anskaffelsesomkostningerne medinddrages som faktor i f.m. typevalg

På det sidste af de tre hovedområder i evalueringen, “Garanti/Forsikring” omfattende
evalueringsområderne Fremtidssikring og Projektrisiko, er der betydelig forskel på de to
kandidater, hvorfor dette hovedområde også bør anvendes til at differentiere de to
kandidater i forhold til det kommende typevalg.

Fremtids- Proleld- Anskaffelse,
sikring risiko LCC

Mia. DKK

WILDCAT
(talværdi)

SEAHAWK
(talværdi) 4,36 4,03

Tabel 14. Sammenligning at WILDCAT og SEAHAWK inden for hovedområdet “GarantwForslkring” omfattende
evalueringsområderne Fremtidssikring og Projektrisiko samt Anskaffelsesomkostninger.

SEAHAWK opnår en bedre/væsentligt bedre karakter inden for hovedområdet”
“Garanti/Forsikring” omfattende evalueringsområderne Fremtidssikring og Projektrisiko”
end WILDCAT.
Omvendt er anskaffelsesomkostningerne for WILDCAT væsentligt lavere end for
SEAHAWK.
Typevalget kan således afhænge af, hvorledes “Garanti/Forsikring” vægtes i forhold til
anskaffelsesomkostninger.

Den kommende skibsbaserede helikopter skal dels erstatte Lynx i r.t. forsvarets
opgavekompleks i Nordatlanten samt indgå som et væsentligt element (“force multiplier’) i
r.t. indsættelse af søværnets internationale kapacitet i form af de 2 fleksible støtteskibe og
de 3 fregatter.

Henset til de vedligeholdelsesmæssige udfordringer i den eksisterende Lynx struktur, der
ikke er blevet mindre som følge af havariet i 2011, der har reduceret strukturen fra 8 til 7
helikopterstel, er det af væsentlig betydning, at en anskaffelse af nye skibsbaserede
helikoptere gennemføres så hurtigt som muligt for at tilgodese forsvarets opgaveløsning i
Nordatlanten samt udnyttelse af søværnets internationale kapacitet.

4,11

B
3,21

A

c
2,06

A

2,91
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På denne baggrund bør Projektrisiko tillægges afgørende vægt i f.m. typevalg af den
kommende skibsbaserede helikopter — også selvom dette medfører en meromkostning.

Den sikkerhedspolitiske udvikling og den heraf afledte udvikling i forsvarets
opgavekompleks de sidste 25 år viser med al tydelighed, at “det er svært at spå — især om
fremtiden”. Der bør derfor i f.m. investering i større materielsystemer i forsvaret tilstræbes
størst mulig fleksibilitet i forhold til videreudvikling af disse materielsystemers
anvendelsesmuligheder.
På denne baggrund bør Fremtidssikring tillægges afgørende vægt i f.m. typevalg af den
kommende skibsbaserede helikopter — også selvom dette medfører en meromkostning.

Da SEAHAWK opnår en bedre/væsentligt bedre karakter end WILDCAT inden for
hovedområdet ““Garanti/Forsikring” omfattende evalueringsområderne Fremtidssikring og
Projektrisiko” bør SEAHAWK vælges som forsvarets kommende skibsbaserede helikopter
uagtet at dette medfører en meromkostning på oa. 1,2 mia. kr. i r.t. selve anskaffelsen.

8.3. Anbefaling vedrørende typevalg
Baseret på ovenstående anbefaler FMT, at forsvarets kommende skibsbaseret helikopter
bliver:

MH-60R SEAHAWK
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9. SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Som supplerende beslutningsstøtteinformation er der på det økonomiske område
udarbejdet en række følsomhedsanalyser. Dels er der gennemført analyser af, hvis
centrale parametre i praksis afviger fra det, der ligger til grund for de økonomiske
beregninger. Der er gennemført følsomhedsanalyser på valutakurser og fuelpriser.
Derudover er der specifikt for SEAHAWK udarbejdet en følsomhedsanalyse vedr. FMS
området Endvidere er der for
WILDCAT udarbejdet følsomhedsanalyse vedr. PBL løsningen for efter-følgende perioder,
dvs, efter at den første kontraktperiode udløber med udgangen af 2021.

9.1. Folsomhedsanalyse på valutaområdet
De gennemførte analyser på baggrund af anderledes valutakurser har følgende
konsekvenser på de to kandidater:

Sammenligning af LCC konsekvens ved ændringer på valutaområdet

Parameterjustering LCC SeaHawk LCC WildCat Delta

-30% * 10.880.003.883 10.193.957.809 686.046.073

-20% * 11.707.162.165 11.051.277.864 655.884.300

-10% * 12.534.320.446 11.908.597.919 625.722.527

Udgangspunkt 13.361.478.728 12.765.917.974 595.560.754

+10% * 14.188.637.010 13.623.238.029 565.398.981

+20% * 15.015.795.292 14.480.558.084 535.237.208

+30% * 15.842.953.574 15.337.878.139 505.075.435

Tabel 15. Folsomhedsanalyse på valutaområdet.

Som det fremgår af tabel 15, har ændringer på valutaområdet en effekt på de oplevede
LCC omkostninger. Som det ligeledes fremgår af tabellen så resulterer justerede kurser
dog ikke nævneværdigt på forskellen i LCC mellem de to kandidater.

Ved en justering af valutakursen i opadgående retning på eksempelvis 20%, vil
konsekvensen af dette for begge kandidater være en øget LCC omkostning på ca. 1,7
mia. DKK over den ca. 30 årige levetid, mens en 20% reduceret valutakurs vil medføre en
reduktion af LCC på 1,7 mia. DKK.

På baggrund af dette kan det konkluderes, at en afvigende valutakurs end den der er
anvendt, har en indvirkning på de faktiske oplevede LCC, idet det samtidigt konkluderes,
at en justeret valutakurs i op- eller nedadgående retning ikke vil give anledning til, at
konklusionerne for de to kandidater på det økonomiske område ændrer sig.

9.2. Folsomhedsanalyse på fuelområdet
De gennemførte analyser på baggrund af anderledes fuelpriser har følgende
konsekvenser på de to kandidater:
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Sammenligning af LCC konsekvens ved ændringer på fuelområdet

Parameterjustering LCC SeaHawk LCC WildCat Delta

-0,5835 % Pr. år * 12.728.515.460 13.306.992.616 -578.477.156

-0,4% pr. år * 12.739.775.181 13.323.390.675 -583.615.494

-0,2% pr. år * 12.752.564.438 13.342.021.087 -589.456.649

Udgangspunkt 12.765.917.974 13.361.478.728 -595.560.754

+0,5% pr. år * 12.801.950.294 13.414.006.838 -612.056.544

+1% pr. år * 12.842.138.852 13.472.632.910 -630.494.058

+1,6225% pr. år * 12.898.768.510 13.555.304.280 -656.535.770

Tabel 16. Fclsomhedsanalyse på fuelområdet.

Som det fremgår af tabel 16, har ændringer på fuelområdet for SEAHAWK en effekt på -40
mio. DKK over den samlede levetid, såfremt en 0,58% årlig reduktion i fuelprisen lægges
til grund for LCC. Indarbejdes i stedet en 1,6% årlig stigning vil dette resultere i en stigning
i LCC på ca. 120 mio. DKK.
Tilsvarende ændringer for WILDCAT resulterer i en LCC reduktion på ca. 20 mio. DKK/30
år, henholdsvis en stigning i LCC på ca. 60 mio. DKK/30.
Arsagen til at der er forskel i fuelprisens effekt på LCC er, at SEAHAWK kandidaten bruger
mere brændstof end WILDCAT kandidaten. SEAHAWK kandidaten er derfor også mere
påvirket af evt, ændringer i brændstofprisen.
Selv en større årlig afvigende prisudvikling på fuelområdet i forhold til
analyseudgangspunktet ændrer ikke nævneværdigt på kandidaterne indbyrdes på LCC
området, idet fuelområdet udgør et lille parameter i de samlede omkostninger.

9.3. Folsomhedsanalyse på FMS området og PBL

Den gennemførte analyse på FMS området viser, at evt, konservative estimater har
følgende konsekvens på faktisk oplevede LCC:

SeaHawk - FØlsombed_på_FMS_betalinger

Parameterjustering Anskaffelse Drift LCC Ansk i % Drift i % LCC i%

-15% “ 3.547.592.591 8.573.148.715 12.120.741.306 86% 93% 91%

-10% 3.734.686.799 8.799.633.647 12.534.320.446 91% 95% 94%

-5% “ 3.921.781.008 9.026.118.579 12.947.899.587 95% 98% 97%

Udgangspunkt 4.108.875.217 9.252.603.511 13.361.478.728 100% 100% 100%

+5%” 4.295.969.426 9.479.088.443 13.775.057.869 105% 102% 103%

+10% “ 4.483.063.635 9.705.573.376 14.188.637.010 109% 105% 106%

+15% “ 4.670.157.844 9.932.058.308 14.602.216.151 114% 107% 109%

Tabel 17. Folsomhedsanalyse på FMS området
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Såfremt det viser sig, at de oplyste omkostningsestimater fra USN side er for konservative,
ses det af tabel 17, at dette vil have en indvirkning på de deraf afledte samlede LCC
omkostninger for SEAHAWK.

Parameterjustering Anskaffelse Drift frem til 2021 Drift 2022-2047 Drift i alt LCC

-30% 2.906.885.615 1.781.826.350 6.613.602.359 8.395.428.708 11.302.314.324

-20% 2.906.885.615 1.781.826.350 7.096.342.409 8.878.168.759 11.785.054.374

-10% 2.906.885.615 1.781.826.350 7.584.210.293 9.366.036.642 12.272.922.258

Udgangspunkt 2.906.885.615 1.781.826.350 8.077.206.009 9.859.032.359 12.765.917.974

+10% 2.906.885.615 1.781.826.350 8.575.329.558 10.357.155.908 13.264.041.523

+20% 2.906.885.615 1.781.826.350 9.078.580.940 10.860.407.290 13.767.292.905

+30% 2.906.885.615 1.781.826.350 9.586.960.155 11.368.786.504 14.275.672.120
Tabel 18. Folsomhedsanalyse på WILDCAT ved en ændring i PBL pris.

Et udsving i PBL prisen på ±10% vil betyde, at de samlede LCC omkostninger for
WILDCAT vil ændre sig med ca. 492 mio. DKK (jf Tabel 3 differencen mellem
udgangspunktet og ±10%), afhængigt af om, PBL prisen går op eller ned. Er Ændringen i
PBL prisen større vil ændringerne i de totale LCC omkostninger tilsvarende blive større.

9.4. JUSTERET AMBITIONSNIVEAU
Bilag 15 og 17 angiver de skalerede anskaffelses- og driftsomkostninger ved et justeret
ambitionsniveau på 7 stel og 2.800 flyvetimer.

9.5. Afsluttende bemærkninger
De gennemførte følsomhedsanalyser giver med henvisning til ovenstående ikke anledning
til at ændre anbefalingen vedrørende typevalg, som anført i punkt 8.3.

Der er tilsvarende gennemført en følsomhedsanalyse på WILDCAT AW PBL området efter
udløb at den første 7 års periode. Denne følsomhedsanalyse er vist i tabel 18.
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