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Danmark har besluttet at bidrage til NATO's ballistiske missilforsvar (BMD). Det

skete i forbindelse med NATO-topmødet i Wales i 2014. Bidraget skulle i første

omgang være i form af en radarkapacitet på minimum én af de tre danske fregatter.

Dette løfte har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fastholdt, og derved bliver

missilforsvar en del af drøftelserne i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

På forsvarsministeriets hjemmeside står der, at "den konkrete udmøntning af

princip-beslutningen undersøges p.t. forud for det næste forsvarsforlig". 

Den danske beslutning er således ikke bundet op på en konkret fregatbaseret

kapabilitet længere, og et radarbidrag kunne også betyde en investering i en

selvstændig - muligvis flytbar - BMD-radar, der opstilles på land i den sydlige eller

sydøstlige del af Europa, hvor truslen menes at være rettet mod.

Debatten om ballistisk missilforsvar og et dansk bidrag har dog været præget ikke

bare af en masse forskellige synspunkter, men også af en ikke altid korrekt

forståelse af, hvad et missilforsvar består af, og hvilken strategisk betydning en

deltagelse kan få for en småstat som Danmark.

I 2016 blev der stillet spørgsmålstegn ved om et dansk bidrag gav mening nu, hvor

NATO etablerer en landbaseret radar- og missilbase i Polen, der fra 2018 ville

kunne forsvare hele det danske territorium mod angreb fra de lande eller aktører,

det ballistiske missilforsvar er rettet imod. Dette argument blev afvist af daværende

forsvarsminister Peter Christensen ved at fastholde vigtigheden af, at Danmark skal

bidrage til NATO’s samlede forsvar og ikke blot fokusere på national beskyttelse.

Derudover er debatten blevet forplumret af en sammenblanding af forskellige

måder at etablere et forsvar mod forskellige typer af missiltrusler. I nogle

henseender er områdeluftforsvar – der vil være en naturlig videreudvikling af de

kapabiliteter, det danske søværn allerede har - bragt ind i debatten, hvilket ikke

direkte kan kobles til et dansk bidrag til NATO's ballistiske missilforsvar.

Indledning

-



Atlantsammenslutningen og Forsvarsakademiet vil i nærværende brief forsøge at

afdække og forklare de forskellige elementer, et missilforsvar består af for på den

måde at sikre en bedre forståelse af, hvad Danmarks bidrag til NATO’s missilforsvar

kan udgøres af. Derudover præsenteres de forskellige typer af missilforsvar, da

disse ofte blandes sammen og forveksles. 

Dette brief har derfor et teknisk fokus, der forhåbentligt vil bringe afklaring om

nogle af de begreber, der for tiden præsenteres i debatten.

Næste brief vil på baggrund af de tekniske udredninger heri pege på de strategiske

valg, Danmark står over for i beslutningen om et bidrag til NATO's ballistiske

missilforsvar og en udvikling af områdeluftforsvarskapabiliteter.
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I 1983 annoncerede USA's præsident Ronald Reagan, at amerikanerne ville etablere et

missilforsvar, der skulle beskytte landet mod et sovjetisk nukleart angreb med ballistiske

missiler. Reagans grundlæggende tanke med missilforsvaret var at overflødiggøre

atomvåben og på den måde få et militært overtag over den daværende

hovedmodstander, Sovjetunionen. Projektet gik under navnet Star Wars – eller Strategic

Defense Initiative (SDI) og blev iværksat i januar 1984. De teknologiske forhåbninger til

projektet blev dog aldrig opfyldt, og Star Wars blev efterhånden marginaliseret og først

erstattet af Ballistic Missile Defense Organization, der senere blev til det, der i dag er

ansvarlig for udviklingen af et amerikansk missilforsvar – Missile Defense Agency

(MDA). Den teknologiske udvikling af missilforsvar er kommet langt siden Reagans

introduktion af Star Wars, men til trods for et stigende antal positive testresultater af

det ballistiske missilforsvars præstationer sætter kritikere til stadighed spørgsmålstegn

ved anvendelse af ballistisk missilforsvar i en reel krigssituation.

BMD i en NATO sammenhæng

I 2010 besluttede NATO’s medlemslande sig for at udvikle et territorialt ballistisk

missilforsvar, da alliancen erkendte, at ”the proliferation of nuclear weapons and other

weapons of mass destruction, and their means of delivery, threatens incalculable

consequences for global stability and prosperity.” Dette blev gjort i rammen af NATO’s

strategiske koncept, der konkret beskriver behovet for at udvikle kapabiliteter til at

forsvare alliancens territorier og befolkninger mod angreb med ballistiske missiler. Det

nævnes ikke eksplicit i strategien, hvem forsvaret er rettet imod – udover terrorgrupper,

der med teknologiudvikling kan udgøre en større trussel mod alliancen. Rusland nævnes

desuden i det strategiske koncept som en vigtig samarbejdspartner, der er bidragsyder

til en fælles europæisk sikkerhed og stabilitet – især på området for missilforsvar.

Samarbejdet ophørte dog i oktober 2013, da Rusland satte alle diskussioner om ballistisk

missilforsvar på pause, hvilket NATO nogle måneder senere i april 2014 fulgte op på ved

at suspendere alt samarbejde med Rusland som følge af Ukrainekrisen.

Ballistisk missilforsvar i en
teknologisk og historisk
kontekst
Fra Star Wars til nu …
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I dag består NATO’s BMD-arkitektur af følgende elementer:

Et hovedkvarter placeret i den tyske by Ramstein

En mobil, landbaseret radar i Kürecik, Tyrkiet

En landbaseret radar- og missilbase i Rumænien (en tilsvarende base i Polen

forventes operativ i 2018 – begge bemandes af den amerikanske flåde)

Fire amerikanske skibe med radar- og missilkapabiliteter med base i Rota, Spanien

Landbaserede luftforsvarsmissiler (PAC-3) i flere europæiske NATO-lande

Figur 1: NATO's ballistiske missilforsvarsstruktur.

http://www.nato.int/cps/en/natohq/photos_112331.htm


Navnet kommer af den bane, missilet flyver i. Ligesom en granat, krummer et ballistisk

missils bane gennem luften. Som det ses på nedenstående figur 2, så gennemgår et ballistisk

missil tre faser, før det når sit mål (eller bliver stoppet på vejen). 

Fase 1: Boost-fasen (opstigningsfasen) - missilet affyres og drives frem ved hjælp af en

raketmotor, der skal bringe missilet ud af atmosfæren og på sigt ramme det planlagte mål.

Denne fase varer mellem 1-5 minutter. En advarsel om missilaffyringen, missilets position og

beregningen af dets ballistiske bane sker ved hjælp af de satellitbaserede dele af det

ballistiske missilforsvar. Det er i denne fase teoretisk muligt at nedskyde det ballistiske missil,

hvilket dog kræver, at nedskydningskapabiliteterne er placeret tæt på affyringsstedet. Der er

imidlertid ingen nuværende systemer, der kan foretage denne type nedskydning.

Fase 2: Midcourse-fasen (midterfasen) - missilet når ud af atmosfæren, hvor raketmotoren

brænder ud. Missilet har i denne fase den største afstand til jorden og vil blive forsøgt

nedskudt nu, da denne fase varer i helt op til 20 minutter. Dog kræver det langtrækkende

missiler til at nedskyde det ballistiske missil i denne fase samt langtrækkende radarer, der er i

stand til at følge missilet trods dets hastighed, afstand og mindre størrelse, da det i løbet af de

tre faser skiller sig af med forskellige dele. En fordel ved at nedskyde missilet i denne fase er,

at størstedelen af de dele og fragmenter, der vil opstå ved kollisionen med missilet vil brænde

op i atmosfæren og derved ikke udgøre en risiko for mennesker på jorden*.

Fase 3: Terminalfasen - missilet returnerer til jordens atmosfære og styrer mod det planlagte

mål. Denne fase er tidsmæssigt den korteste fase, og en af udfordringerne består i, at der ikke

er lang tid til at nedskyde missilet inden det rammer sit mål. Det vil også i denne fase være

særligt svært at lave en nedskydning på grund af missilets høje hastighed. Derudover kan

missilet have opdelt sig i mindre dele, men dette sker som sagt allerede i tidligere faser.

* Hvis det lykkes at ramme missilet uden for atmosfæren vil mængden af det såkaldte debris mindskes - dog vil

nogle løsdele ramme jorden, hvilket er en væsentlig del af problematikken i forhold til ballistisk missilforsvar. Dette

skyldes, at disse dele både kan være giftige (kemiske eller radioaktive) samt ramme ned i tætbefolkede områder.

Ballistisk missilforsvar (BMD)

-



Figur 2: Et ballistisk missils bane fra første til sidste fase - Center for Militære Studier, NATO's

Missilforsvar - helt enkelt af Jens Wenzel Kristoffersen.

Ballistiske missilforsvarssystemer

Som et resultat af disse fysiske forhold skelnes der mellem ballistiske missilforsvarssystemer,

som på grund af både deres radarers og missilers konstruktion kan anvendes mod forskellige

ballistiske missiler afhængig af længden af deres bane, og hvorvidt denne er inden eller uden

for atmosfæren. Missilforsvarssystemer kan derudover være sø-, luft- eller landbaserede, og

hvor der blandt de sidstnævnte desuden kan sondres mellem stationære og mobile enheder.

Til vands…

Aegis BMD er en videreudvikling af Aegis-systemet, der oprindeligt blev designet til søbaseret

områdeluftforsvar. Systemet består i sin helhed af både en radar- og en missilkapacitet og er

placeret primært på amerikanske Aegis-krigsskibe. Systemet kombinerer således skibenes

radar med SM-3 missiler (se yderligere beskrivelse af missiler nedenfor) til at nedskyde

ballistiske missiler i midterfasen.

Den europæiske forsvarsindustri har desuden igangsat en række udviklingsprojekter med

henblik på at producere et eller flere skibsbaserede radarsystemer, som vil kunne bidrage til

NATO BMD.

Til lands…

Aegis Ashore er en landbaseret kapabilitet etableret med udgangspunkt i det ovenstående

søbaserede system Aegis BMD. Det er p.t. etableret som stationære radar- og missilbaser i

Rumænien og fra 2018 i Polen, som en del af NATO BMD.

http://cms.polsci.ku.dk/figurer/natos-missilforsvar/figur1.JPG


Terminal High Altitude Area Defense eller blot kendt som THAAD er et landbaseret, mobilt,

ballistisk missilforsvarssystem, der er i stand til at lokalisere og nedskyde kort- og

mellemrækkende ballistiske missiler. Radaren, der indgår i dette system er den, der i en

europæisk sammenhæng er opstillet i Tyrkiet – her er nedskydningskapabiliteter dog ikke

tilføjet.

Patriot Advanced Capability-3 også kendt under navnet PAC-3 er et andet landbaseret,

mobilt, ballistisk missilforsvarssystem. Dette system er i stand til at lokalisere og nedskyde

indkomne missiler, men i en lavere højde end THAAD-systemet, hvilket derfor vil gælde

nedskydningen af lavtflyvende, kortrækkende ballistiske missiler. THAAD og PAC-3 kan

således etableres som et kombineret system, da de komplimenterer hinanden i evne og

rækkevidde.

Medium Extended Air Defence System (MEADS) er et landbaseret, mobilt,

missilforsvarssystem med mulighed for nedskydning af kort- og mellemrækkende ballistiske

missiler, krydsermissiler og andre luftbårne trusler. Nedskydningskapabiliteten til dette system

er det såkaldte PAC-3 MSE-missil, der er en opgradering af det missil, der er nævnt ovenfor til

Patriot-systemet.

I luften…

Ballistiske missilforsvarssystemer består også af rumkapabiliteter i form af satellitter, der kan

give en tidlig advarsel til resten af BMD-arkitekturen. Disse systemer kaldes Precision

Tracking Space System (PTSS) og Shared Early Warning (SEW) og fungerer som det første

bolværk mod et fjendtligt missil ved at give de andre systemer besked om den opståede

trussel.

Ved at kombinere de forskellige søbaserede og landbaserede systemer, opbygges NATO’s

ballistiske missilforsvar af flere lag, som kan anvendes mod flere forskellige potentielle

ballistiske missiltrusler og med det opnås en mere robust beskyttelse. Dette skyldes både, at

et større antal radarer, eventuelt i forskellige frekvensområder (jf. radarafsnittet nedenfor), vil

øge nøjagtigheden, hvormed truslens position fastlægges. Dette vil forbedre muligheden for,

at det indkomne ballistiske missil nedskydes. En mulighed, som yderligere kan øges ved at

opstille flere missiler til beskyttelse af samme område - eller ved at udvide det område, der

beskyttes. 

Et dansk bidrag i form af en radar- og eventuelt en missilkapabilitet - vil dermed tilføje

yderligere robusthed til NATO BMD, hvilket vil bidrage til forsvaret af NATO's befolkning og

territorium mod en ballistisk missiltrussel.



Et udtryk, der anvendes til at beskrive et krigsskibs, som fx en fregats, eller en

landbaseret enheds evne til at forsvare et større hav- eller landområde mod trusler

fra missiler (dog ikke ballistiske missiler) og fly. Det kunne blandt andet være

beskyttelsen mod krydsermissiler.

De danske fregatter af IVER HUITFELDT-klassen er alle fra anskaffelsen udstyret

med en langtrækkende overvågningsradar (SMART-L) og en kortere rækkende

kombineret overvågnings- og ildledelsesradar (APAR), som bidrager til

områdeluftforsvar.

Fregatterne er dog ikke i stand til at indgå som en del af NATO’s ballistiske

missilforsvar med ovenstående udstyr, fordi de radarsystemer, som er nævnt

ovenfor, kun kan se omkring 400 km., samtidig med at de ikke er i stand til at

opdage og følge et ballistisk missil. Derfor vil drøftelserne i forbindelse med den

konkrete beslutning om Danmarks bidrag skulle afklare om den nuværende

langtrækkende overvågningsradar skal udskiftes eller om en anden radar, der kan

se længere og mere præcist, kan tilføjes, således at Danmark kan bidrage til NATO

BMD med fregatterne. Eller om et dansk radarbidrag mere optimalt kan opstilles

som en fleksibel land- og/eller søbaseret kapacitet.

Fregatterne er desuden udstyret med kortrækkende luftforsvarsmissiler med en

rækkevidde på knap 20 km., som kombineret med blandt andet artillerisystemer,

primært anvendes som selvforsvar. Til brug for områdeluftforsvar kan fregatterne

udstyres med SM-2/SM-6 missiler. 

Områdeluftforsvar
(Area Air Defence/AAD)

-



Netop denne skelnen mellem de forskellige dele af missilforsvar, og de forskellige

radar- og missilsystemers mulige bidrag til enten ballistisk missilforsvar,

områdeluftforsvar eller i nogen udstrækning begge dele, er formodentligt grunden

til, at tingene nogle gange bliver blandet sammen i missilforsvarsdiskussionerne.

Udgangspunktet er dog, at med den nuværende kapabilitet kan fregatterne ikke

selvstændigt udføre områdeluftforsvar (pga. manglende nedskydningskapabiliteter i

form af SM-2/SM-6 missiler) eller bidrage til ballistisk missilforsvar (både pga.

manglende radar- og missilkapabilitet).

Billede 1: Fregatten IVER HUITFELDT.



Både ballistisk missilforvar og områdeluftforsvar har en række forskellige

overordnede delelementer tilfælles, der afhængigt af missilforsvarstypen fungerer

forskelligt. Her gennemgås kort, hvordan radarer, missiler og Combat Management

Systems (CMS) fungerer.

Radarer

Der findes en række forskellige radarer, der er lavet til at imødegå forskellige

former for trusler og indgå i forskellige typer af forsvar.

Der skelnes inden for radartyper mellem det frekvensbånd, den pågældende radar

anvender. Overordnet tales der om S-, L- og X-båndsradarer. De er hver især er

gode til de ting, vi har brug for, en radar kan, når det drejer sig om missilforsvar.

L-båndsradarer er gode til at opdage indkomne missiler, da de har en bred

stråle, der er i stand til at afdække store områder, dvs. opfange, at noget

bevæger sig gennem (luft)rummet uden at være helt sikker på, hvad præcist, det

er.

X-båndsradaren ser omvendt på et meget lille område, men med stor

detaljeringsgrad, der gør denne type radar god til at diskriminere* dvs.

bestemme positionen og eventuelt skelne mellem de forskellige elementer af et

missil, hvis det deler sig i løbet af dets bane.

S-båndsradaren kan i princippet begge de ting, L- og X-båndsradarer er gode til,

men ikke helt så godt som hver af dem.

* Diskriminering er én af grundene til, at missilforsvar er komplekst og kritiseres for ikke at være brugbart i

krig. Som tidligere nævnt splitter ballistiske missiler sig i forskellige dele i løbet af dets bane eller udsender

såkaldte 'decoys' (dele til anvendelse som afledningsmanøvre), hvilket gør det vigtigt, at den anvendte

BMD-radar er i stand til at adskille de forskellige dele fra hinanden i nedskydningsøjeblikket.

Komponenter i et
missilforsvar
Radarer

-



NATO’s radarkapabiliteter:

Som nævnt ovenfor eksisterer der allerede en ballistisk missilforsvarsstruktur i

NATO, der består af en række forskellige kapabiliteter. De tilhørende radarer til

arkitekturen er således:

AN/TPY-2 X-båndsradar opstillet i Tyrkiet

AN/SPY-1 S-båndsradar opstillet på den landbaserede missil- og radarbase i

Rumænien og vil også i 2018 blive en del af basen i Polen samt på de fire

amerikanske Aegis-skibe

Billede 2: Tv. Thales SMART-L ELR/MM radar og th. Weibels MFTR-2100

(førstnævnte er en L-båndsradar, mens sidstnævnte er en X-båndsradar)



De danske fregatter er udstyret med et missilaffyringssystem (launcher) kaldet

MK41, Vertical Launch System (VLS) med plads til 32 missiler af forskellig type.

Nedenfor beskrives de missiltyper, der kan blive aktuelle i en dansk kontekst, da de

kan affyres fra fregatternes MK41 VLS launcher.

SM-2 og SM-6

SM-2 er et områdeluftforsvarsmissil, der har en rækkevidde på mere end 150 km.

og som kan styres mod målet af både X- og S-båndsradarer. SM-6 er en nyere

udgave af SM-2 med opdaterede muligheder. Blandt andet en længere rækkevidde

på over 240 km. samt evnen til at operere med måldata fra flere forskellige kilder

herunder Joint Strike Fighter (F-35), som Danmark har indkøbt som landets nye

kampfly. SM-6 kan p.t. udelukkende styres mod dets mål af S-båndsradarer.

Områdeluftforsvarsmissiler som SM-2 og SM-6 vil give de danske fregatter

væsentligt flere muligheder for at beskytte civile og militære enheder og

installationer på havet og på land, ligesom evnen til at forsvare sig selv bliver

kraftigt forbedret.

SM-3

Dette missil er udviklet til et ballistisk missilforsvar mod missiler, der har en

rækkevidde på 2.500-5.000 km. og kan derfor ikke anvendes i forbindelse med

områdeluftforsvar og derfor heller ikke mod kortrækkende ballistiske missiler, som

fx de russiske Iskander-missiler. Missilet vil ramme det indkomne ballistiske missil i

midcourse-fasen, hvor det befinder sig uden for atmosfæren. SM-3 har ikke noget

sprænghoved, men destruerer sit mål udelukkende ved kinetisk energi i

sammenstødet. Ligesom SM-6 opererer SM-3 også på S-båndet.

Komponenter i et
missilforsvar
Missiler
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Billede 3: Tv. SM-2, midten SM-6 og th. SM-3. (SM = standard missile).

Tomahawk Land Attack Missile (TLAM)

Missilet er et krydsermissil og har i denne sammenhæng umiddelbart kun det

tilfælles med de ovenfor beskrevne missiler, at det kan affyres fra fregatternes

MK41 VLS launcher. Tomahawk-krydsermissilet er en offensiv kapabilitet, der kan

ramme stationære mål på land, hvilket blandt andet skete i april 2017, hvor

amerikanske krigsskibe affyrede Tomahawk-missiler mod en syrisk flyvebase.

Krydsermissiler vil således i forhold til både ballistisk missilforsvar og

områdeluftforsvar kunne ramme de landbaserede installationer, som muliggør et

angreb inden en fjendtlig affyring finder sted. 



Dette system muliggør, at de forskellige delelementer (radarer og missiler) kan

kommunikere - herunder at missilerne modtager de data, som radarerne opfanger.

Informationer præsenteret i CMS bidrager samtidig til, at den lokale militære chef har

det fornødne overblik og beslutningsgrundlag til at nedskyde en missil- eller lufttrussel.

Ligesom CMS også bidrager til, at de lokale informationer om en missiltrussel m.v. kan

videregives til de andre enheder, der bidrager til NATO's samlede BMD-struktur.

De danske fregatter har et CMS kaldet C-Flex. Hvis det besluttes, at Danmark skal

bidrage til NATO’s ballistiske missilforsvar eller opgradere fregatterne ved at investere i

områdeluftforsvarsmissiler, så skal CMS således også opgraderes.

Billede 4: O-rummet på én af de danske fregatter.

Komponenter i et missilforsvar
Combat Management System (CMS)
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De kommende forsvarsforligsforhandlinger må i forhold til investeringer i

missilforsvarskapabiliteter handle om "hvordan", og ikke blot "om" Danmark skal

bidrage til NATO's kollektive forsvar inden for dette område. Det er på den

baggrund essentielt, at en beslutning, om investering i kapabiliteter til brug for

NATO's ballistiske missilforsvar og/eller inden for områdeluftforsvar, sker på et så

oplyst og korrekt grundlag som muligt, hvilket er én af årsagerne til udgivelsen af

dette brief.

Et radarbidrag til NATO BMD vil have en positiv effekt i forhold til det samlede

systems evne til at beskytte NATO's befolkninger og territorier. Flere radarer giver

ganske enkelt en mere nøjagtig fastlæggelse af målets position og bevægelse.

Fregatternes nuværende langtrækkende overvågningsradarer (SMART-L) er ikke

tilstrækkelige til at opstille et dansk bidrag til NATO BMD. Der er således tale om

en totaludskiftning af radarerne om bord på skibene eller en supplerende

radarløsning, hvor en BMD-radar fungerer sammen med fregatternes nuværende

radarsystem.

Der er en række ulemper ved den såkaldte "gap filling"-løsning. Den primære

udfordring er, at radarerne risikerer at "blænde" for hinanden, hvis den supplerende

radar anvender samme frekvensbånd, som fregatternes kortere rækkende radarer

(APAR-multifunktionsradarer), hvilket vil have en negativ konsekvens for

fregatternes evne til at udføre områdeluftforsvar. For det andet er der en risiko for,

at en permanent placeret supplerende radar ændrer så meget på fregattens

"radarsignatur", at fregatten bliver nemmere at opdage for fjendtlige

radarsystemer. For det tredje vil den ekstra radar enten permanent eller i

afgrænsede tidsrum muligvis skulle placeres på helikopterdækket, hvilket betyder,

at fregattens helikoptere ikke vil kunne anvendes i den periode, hvor BMD-radaren

er placeret dér. Det bør derfor indgå i overvejelserne, om Danmark i stedet for en

supplerende radarløsning på fregatterne mere hensigtsmæssigt kan opstille en

selvstændig, landbaseret BMD-radar, der kan bidrage til NATO BMD fra den

sydøstlige del af Europa.

Konklusion og overvejelser

-



Ved en udskiftning af fregatternes nuværende langtrækkende overvågningsradarer

bør især de mulige nye radarers egenskaber i forhold til at opdage, skelne

(diskriminere) og følge et ballistisk missil, indgå i overvejelserne, således det er

muligt for én eller flere af de øvrige enheder i NATO BMD at nedskyde truslen

inden for det korte, tilgængelige tidsrum.

Samtidig bør radarernes kapaciteter inden for områdeluftforsvar – både ved

anvendelse af SM-2 og eventuelt på sigt SM-6 – indgå i overvejelserne omkring

valget af radar.

I forhold til en investering i nedskydningskapaciteter i form af SM-3 bør det ske på

baggrund af en afvejning af den tilførte merværdi til NATO BMD. En investering i

SM-3 bør dog ikke mindst afvente den konkrete beslutning om, hvordan Danmark i

givet fald vil opstille en BMD-radar, da denne vil have betydning for integrationen

af SM-3 om bord på fregatterne. Derimod vil en investering i

områdeluftforsvarsmissiler af typen SM-2 kunne foretages med udgangspunkt i

fregatternes nuværende radarer, hvilket for forholdsvis få midler vil højne skibenes

ydeevne betragteligt. 

Det enkle valg vil således være investering i en komplet områdeluftforsvars-

kapabilitet - uden at det udelukker et senere bidrag til ballistisk missilforsvar.

De strategiske overvejelser omkring ovenstående investeringer i nye kapabiliteter

(både radar- og nedskydningskapabiliteter) bliver omdrejningspunkt for

Atlantsammenslutningens næste brief.
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