Aktstykke nr. 282

Folketinget 2019-20

Afgjort den 12. december 2019

Tidligere fortroligt aktstykke I af den 12. december 2019. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 12. august 2020.
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Forsvarsministeriet. København, den 25. november 2019.

a.

Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 535,5 mio. kr. i
perioden 2019-2026 til anskaffelse af syv pansrede brovogne og dertilhørende panserbroer.
Udgiften i 2019 på 155,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2019 opførte bevilling på
3.398,9 mio. kr. under § 12.13.04. Materielanskaffelser.
Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved kontrahering af anskaffelsen. Fortroligheden vil blive ophævet, når alle kontrakter
er indgået.

b.

Projektbeskrivelse
Forsvaret råder i dag over syv pansrede brovogne, som anvendes til at indsætte panserbroer. En
panserbro anvendes til forcering af eksempelvis vandløb for at sikre en effektiv og mobil indsættelse
af Hærens enheder.
De eksisterende syv pansrede brovogne er baseret på den ældre Leopard 1-undervogn, som ikke
længere opfylder Forsvarets operative behov, da brovognene blandt andet er utilstrækkeligt beskyttede. Det vurderes ikke muligt at foretage en tilstrækkelig opgradering af de eksisterende brovogne. De
eksisterende panserbroer vil ikke kunne anvendes af nye pansrede brovogne.
Forsvarsministeriet ønsker på den baggrund at anskaffe i alt syv nye pansrede brovogne og tilhørende panserbroer som erstatning for den eksisterende kapacitet. Den samlede anskaffelse omfatter
syv pansrede brovogne, en række panserbroer på henholdsvis 26 og 14 meter, påhængsvogne til
transport af broer, uddannelsesmateriel og reservedele. Med anskaffelsen vil Forsvarets råde over
seks komplette, pansrede brosystemer, som rummer de pansrede brovogne og dertilhørende panserbroer, samt en syvende pansret brovogn uden tilhørende broer. De nye panserbroer vil kunne klare
overkørsel af Forsvarets tunge køretøjer uden behov for tilpasning. Den syvende brovogn vil kunne
anvendes, når en af de øvrige brovogne repareres eller vedligeholdes, hvilket vil sikre en fleksibel
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indsættelse af brovognene og muliggøre, at brovognene så vidt som muligt kan være til rådighed for
Forsvarets køretøjer.
De nye pansrede brovogne vil være baseret på samme undervogn som på Forsvarets Leopard 2kampvogne. Der vil derfor være en række synergieffekter for så vidt angår uddannelse, vedligeholdelse og indkøb af reservedele.
Anskaffelsen er baseret på den eksisterende systemhusaftale med den tyske leverandør KraussMaffei Wegmann. De pansrede brovogne forventes løbende leveret i perioden 2022 til 2025.
Totaludgift
De samlede udgifter til anskaffelsen på 535,5 mio. kr. afholdes på § 12.13.04. Materielanskaffelser
og påregnes afviklet i perioden 2019-2026 med følgende fordeling:
Udgifter under § 12.13.04 Materielanskaffelser fordelt på finansår
Finansåret 2019
Finansåret 2020
Finansåret 2021
Finansåret 2022
Finansåret 2023
Finansåret 2024
Finansåret 2025
Finansåret 2026
I alt

155,0 mio. kr.
54,7 mio. kr.
21,1 mio. kr.
58,5 mio. kr.
21,2 mio. kr.
120,3 mio. kr.
78,8 mio. kr.
25,9 mio. kr.
535,5 mio. kr.

Der gennemføres en forudbetaling på 155,0 mio. kr. i 2019 svarende til ca. 30 procent af initialanskaffelsen.
Der vil kunne forekomme afvigelser i det anførte betalingsafløb afhængigt af kontraheringstidspunktet og endelig fastsættelse af produktions- og leveringsforløb mv.
I tillæg til anskaffelsesudgiften vil der blive afholdt udgifter på 121,3 mio. kr. i perioden
2019-2039 under § 12.13.02. Materieldrift til anskaffelsen af reservedele, specialværktøj, uddannelse
og vedligeholdelsesdokumentation.
Samlet udgiftsfordeling for hele perioden 2019-2039
Anskaffelsesudgifter, § 12.13.04. Materielanskaffelser (Anlægsbev.)
Anskaffelsesrelaterede udgifter, § 12.13.02. Materieldrift (Driftsbev.)
Udgifter til drift og vedligehold, § 12.13.02. Materieldrift (Driftsbev.)
Samlede forventede omkostninger ved anskaffelsen

535,5 mio. kr.
41,3 mio. kr.
80,0 mio. kr.
656,8 mio. kr.

Udgifterne til anskaffelsen af kapaciteten og den efterfølgende drift og vedligehold afholdes inden
for Forsvarsministeriets eksisterende, økonomiske rammer.
Erhvervsstyrelsen har meddelt den udenlandske leverandør en forpligtelse til industrisamarbejde på
100 procent af kontraktbeløbet.
Risikovurdering
Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med kontraktindgåelsen og den efterfølgende
anskaffelse og implementering.
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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. Materielanskaffelser
på finansloven for 2019.

e.

Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at
anvende 535,5 mio. kr. i perioden 2019-2026 til anskaffelse af syv pansrede brovogne og dertilhørende panserbroer.
Udgiften i 2019 på 155,0 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2019 opførte bevilling på
3.398,9 mio. kr. under § 12.13.04. Materielanskaffelser.

f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 25. november 2019

TRINE BRAMSEN
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-12-2019

