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RESUME

Rapporten beskriver begrebet overvågning. Udgangspunktet tages i betænk
ningen over forslag til lov om forsvarets organisation m.v., hvor det
bl.a. fastslås, at en vigtig opgave for forsvaret er at overvåge dansk
område - uden at overvågning dog er defineret. Formålet med overvågning
og områder for overvågning gennemgås. Overvågningsdelopgaver, informations
mængder og sensorer diskuteres . Forsvarets nuværende muligheder beskrives.
Et eksempel på farvandsovervågning, hvor forskellige typer sensorer kan
give forskellige datamængder og detaljeringsgrad, anføres. Teknologisk ud
vikling beskrives, og det påpeges, at en samlet systembetragtning må gen
nemføres for at optimere overvågningen. Det konkluderes, at overvågning er
en kontinuerlig og systematisk informationsindhentning for at opnå til
stnækkeligt grundlag for opbygning af et situationsbillede til brug ved
sikring af retstilstanden i det overvågede område, hævdelse af suverænitet
samt ydelse af bidrag til varsling.
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1. INDLEDNING

OVERVAGNING

En af forsvarets vigtigste opgaver i fredstid og und~r spændingsperioder
er overvågning af dansk landterritorium, dansk farvand og dansk luftrum
for at kunne hævde landets suverænitet og afvise evt. krænkelser, som
beskrevet i "Betænkning over Forslag til lov om forsvarets org. m.v. af
29.4.1982". En lang række anordninger, bestemmelser og forordninger om
handler adgangsbestemmelser, afvisningsbestemmelser m.v., og det er således
nøje defineret, hvad der forstås ved krænkelser, og hvorledes der skal
skrides ind og reageres, såfremt der konstateres overskridelser af reg
lerne. (1).

Begrebet overvågning er ikke nærmere defineret i lovkomplekset, men det
forudsættes formentlig at være et ganske klart og alment velkendt begreb,
og det overlades til Forsvarskommandoen og underordnede myndigheder at
udgive nærmere bestemmelser for gennemførelsen af overvågningen.

I det efterfølgende vil nogle af de grundlæggende faktorer -inden for over
vågning blive gennemgået for at definere begrebet.

FORMAL HED OVERVAGNING

Overvågning skal holde indseende med aktivitet de steder/områder, der
overvåges, og herunder kontrollere overholdelse af nationale love, folke
retlige regler og sædvaner m.v. samt kunne konstatere overtrædelser af
disse, således at en evt. politimæssig indskriden kan finde sted, om for
nødent ved afvisning. Overvågning skaber samtidig mulighed for at opbygge
et normalbillede, og den fortsatte overvågning kan herved registrere æn
dringer i dette billede. Overvågning kan bidrage til at give varsel og
herved evnen til at kunne imødegå overgreb.
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Varsling som indikation af et forestående angreb søges opnået ad flere
veje. Et langsigtet varsel, der bl.a. bygger på modstanderens iværksatte
politiske foranstaltninger og militære forberedelser (strategisk varsel),
vil være sammensat af mange enkeltbidrag bl.a. fra ændringer i normal
billedet og fra andre lande f.eks. gennem NATO.

Længden af varslingstiden vil være afgørende for de muligheder, der er
for at imødegå/undgå angreb ad politisk vej (krisestyring). Krisestyringen
kan anvende forskellige midler, bl.a. militære foranstaltninger som be
redskabsforøgelse.

Et kortsigtet varsel, der primært bygger på landets egne kilder, herunder
specielt forsvarets overvågning (taktisk varsel), skal først og fremmest
give tid til iværksættelse af

1) overlevelsesforanstaltninger, der tager sigte på hurtigt at
deployere styrkerne for at undgå ødelæggelse

2) beredskabsforanstaltninger, der hurtigt skal bringe forsvaret
op på fuld kampkraft.

Varslingstiden ved et taktisk varsel vil p.g.a. de små afstande i østersø
området blive kort. Dette stiller naturligt krav om kort reaktionstid.
Information skal fremskaffes, behandles og vurderes, og nødvendige ordrer
og direktiver udfærdiges og udsendes i en hurtig, fortsat proces.
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2. OMRADER FOR OVERVAGNING

For at kunne opfylde kravene til den lovmæssige kontrol samt den lang
sigtede og kortsigtede varsling er det nødvendigt at overvåge følgende
geografiske områder:

a. Eget landterritorium
b. Eget søterritorium (indre og ydre territorialfarvand)
c. Luftrummet over a. og b.
d. Tilgrænsende søterritorium (internationalt og fremmed)
e. Tilgrænsende luftrum (internationalt og fremmed)
f. Fremmed landterritorium.

Herudover overvåges i et vist omfang:

Radiokommunikation
Anden elektronisk udstråling.

Landterritoriet

Overvågning af eget landterritorium i fredstid foretages formelt af
politi og hjemmeværn, erfaringsmæssigt med støtte fra ejerne af de en
kelte parceller. Det er primært politiet, der i henhold til retspleje
loven sørger for lovmæssige tilstande (ro og orden).

I Grønland afpatruljeres de store ubeboede områder i Nord- og Nordøst
grønland af forsvaret. bl.a. med slædepatruljen SIRlUS.

Overvågning af fremmed landterritorium finder kun sted i yderst begræn
set omfang. Det kan kun foretages fra eget eller internationalt territo
rium.
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Søterritoriet

Søterritoriet er defineret ved anordninger på grundlag af Geneve-konven

tionen .
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Overvågning af havområder (farvandsovervågning) omfatter:

1) Detektion, positionsbestemmelse, spordatabestemmelse (kurs,
hastighed m.v.), identifikation og følgning af alle skibe
og om muligt ubåde,

2) Rapportering og evt. udforskning af skibe af interesse,

3) Indseende med overholdelse af love og bestemmelser,

4) Udkigstjeneste efter nødsignaler og andre signaler og forhold,
der måtte have interesse,

5) Vagttjeneste ved nødfrekvenser,

6) Observation af havmiljø, meteorologiske og hydrografiske para
metre.

Hermed bidrages til opbygning af et normal billede, således at den maritime
situation er under nøje opsyn, og overtrædelser af adgangsbestemmelser og
andre krænkelser straks kan konstateres. I tilfælde af søredningsopera
tioner eller bekæmpelse af forurening er det også vitalt at have en kon
tinuerligt opdateret oversigt over det lokale område.

Luftrummet

Dansk luftrum er defineret ved anordning som luftrummet over dansk land
område og søterritorium. Gnænsen opadtil er ved en fN-aftale foreslået
sat tillID km over havets overflade. I praksis er det største flyvehøjde
(30 - 40 km), der er den øvre begrænsning.

Overvågning af luftrum omfatter:

1) Detektion, positionsbestemmelse, spordatabestemmelse (kurs,
hastighed, evt. højde), identifikation og følgning af alle
luftfartøjer,

2) Rapportering og evt. udforskning af fly af interesse,

3) Indseende med overholdelse af love og bestemmelser,

4) Vagttjeneste ved nødfrekvenser,

5) Observation af meteorologiske parametre,
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og det er også herved muligt at bidrage til at opbygge et normalbillede,
således at luftrummet er under opsyn, og overtnædelser af adgangsbestem
melser og andre krænkelser straks kan konstateres.

Der er et snævert samarbejde med lufttrafiktjenesten og civile luftfarts
myndigheder, der har opsyn med civil lufttrafik og bl .a. har ansvaret for,
at denne afvikles i overensstemmelse med de af IeAD givne retningslinier.
(2) •
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3. OVERVAGNINGSPROCESSEN

3.1 DELOPGAVER

Som det har kunnet ses af det foregående, er overvågningsprocessen sammen
sat af en lang nække enkeltprocesser og opgaver. De er ikke altid til
klart at skille ad, men i det efterfølgende gives en oversigt over disse
delopgaver (her med primært sigte på sø- og luftrumsovervågning):

Observation At iagttage et område, luftrum, frekvensområde el.lign.
for at konstatere, om der foregår noget og i givet fald,
hvad der foregår.

Afsøgning En systematisk eftersøgning inden for et områåe for at
konstatere, om et objekt befinder sig i det, og i bekræf
tende fald at lokalisere det.

Detektion Konstatering af tilstedeværelse af et nyt objekt.

Klassificering: Indsamling og ordning af oplysninger om skibe/luftfar
tøjer, således at der kan ske en sortering i forskellige
kategori er.

Identifikation: Indsamling og ordning af tilstnækkeligt mange enkeltoplys
ninger, således at et skib eller luftfartøjs identitet kan
fastslås. Det kan dreje sig om information om størrelse,
form, udseende, bemaling, skrognumre, flag, nationalitets
mærker, navn, hjemsted, lastetilstand og en lang række
lignende oplysninger.

Følgning Herved forstås, at et skib eller luftfartøjs position be
stemmes med jævne mellemrum, således at man hele tiden har
opdaterede oplysninger. Samtidig kan man få en "historisk"
oversigt over bevægelsen, således at skibet eller luftfar
tøjets opførsel kan bedømmes. Herved er det muligt at se,
om en sædvanlig rute følges, eller om der manøvreres på en
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måde, der påkalder sig opmærksomhed. Vigtig information af
militær betydning kan fås ved at følge øvelsesaktivitet,
f.eks. hvordan forskellige operationer udføres, hvordan
træningstilstanden er, osv.

Udforskning

Måling

En aktivitetskontrol , der normalt kræver fysisk tilstede
værelse af en observatør i et skib eller fly, hvorved et

objekt identificeres og observeres i detaljer og evt.
følges for at konstatere på klods hold, om der foregår
uregelmæssigheder.

Prøvetagning, aflæsning af apparatur m.v. for at opsamle
information af f.eks. meteorologisk og/eller miljømæssig
art.

For en erfaren overvågningsoperatør er det muligt med meget stor sandsyn
lighed at klassificere eller identificere langt de fleste skibe og luft
fartøjer ud fra oplysninger om, hvor detektion er foregået og følgning af
skibet/luftfartøjet gennem en periode.

Nærmere udforskning er derfor normalt begrænset til et fåtal af de skibe
og luftfartøjer, der behandles i overvågningsprocessen.

3.2 INFORMATION

For at give et overblik over informationsmængden den danske farvands
overvågning kan følgende oplyses (3):

Areal ca. 100.000 km2 (primært interesseområde)
øst/vest gående skibe ca. 70.000 pr. år østersøen
Nord/syd gående skibe ca. 26.000 pr. år i Sundet
Nord/syd gående skibe ca. 20.000 pr. år i St. Bælt

Færgeafgange ca. 260.000 pr. år.

Herudover et mere sæsonvarieret større antal fiskefartøjer, lystfartøjer,
mindre skibe og brædtsejlere.
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østersølandenes handelsflåder (4):

USSR
POLEN
DDR
FINLAND
SVERIGE
VESTTYSKLAND
DANMARK

7.753
317

174
339
674

1.769
1.112

(skibe over 100 bruttoregisterton).

For hvert enkelt skib kan informationen opdeles i en r.ekke faste oplys
ninger, NAVN, DIMENSIONER, TONNAGE, HJEMHAVN m.v., en r.ekke tidsbegr.en
sede oplysninger, som f.eks. LAST, DESTINATION, SIDSTE HAVNEANLØB, TIL
ANKERS, og en r.ekke dynamiske oplysninger, POSITION, KURS, HASTIGHED osv.

I den generelle overvågning er kravet til nøjagtighed af f.eks. de dynami
ske parametre afhængig af, hvor skibet befinder sig, og hvorledes informa
tionen skal anvendes/præsenteres, og om den evt. skal lagres.

Skal man holde øje med og evt. assistere et skib igennem et snævert farvand,
stilles krav om stor nøjagtighed og hyppig opdatering, hvorimod dette er
mindre væsentligt, såfremt skibet er i Skagerrak.

For den danske luftrumsovervågning kan følgende oplyses (5) :

Antal større fly hjemmehørende i Danmark
Antal mindre fly hjemmehørende i Danmark
Antal starter og landinger på danske lufthavne

Rutetrafik
Chartertrafik
Taxi-. avis-, sport-, skole- og rundflyvning

118

791

178.666
18.693

203.300.

En nærmere analyse af informationsmængden kan danne grundlag for beregning
af databasestørrelser og udarbejdelse af specifikationer for sensorer m.v.
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3.3 MIDLER

Overvågning bygger på bidrag fra en lang række meget forskelligartede
kilder. Mange myndigheder, organisationer og enkeltpersoner deltager.
Nogle regelmæssigt, andre lejlighedsvis. Overvågning ville ikke kunne
fungere uden forsvarets samarbejde med alle disse bidragydere.

Forsvarets egen del af overvågningen baserer sig ligeledes på et meget
stort antal komponenter, hvoraf nogle er specielt beregnede til overvåg
ning, overvågningssensorer.

Der er gennem de seneste år udviklet nye sensorer, så man i dag kan ar
bejde praktisk taget overalt i det elektromagnetiske og akustiske spek
trum, og man kan opnå stor rækning og en meget fin detaljeringsgrad.

Objekt

Fig. 1. En generel sensormodel .
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Til farvands- og luftrumsovervågning kan følgende sensortyper komme på

tale:

BØlGEOMRADE SENSOR KARAKTER ISTI K ANVENDELSE

Synligt lys øje Kræver person Udkig
Begrænset rækkevidde Identifi kation
Vejrafhængig

Synligt lys Kamera Begrænset rækkevidde Identi fika tion
Baseret på film God opløsning
Ikke sand tid
Vejrafhængig

Synligt lys Lysforstærkning Begrænset rækkevidde Detektion
Atmosfærisk dæmpning Identifikation

kan begrænse række-
vidde

Infrarød Termisk billed- Begrænset rækkevidde Detektion
dannende Brugbar hele døgnet Identifi kation

Infrarød Laser (aktiv) Begrænset rækkevidde Spordata
AfstandsmAling Meget nøjagtig

Mikrobølge og Passiv Nøjagtig pejling Detektion
radioudsendelse modtager Visse parametre kan Pladsbestenmelse

mAles 'Ident tf ikaticn
Kræver at objektet ESM

transmi tterer Radiopejl ing
Stor rækkevidde

Mikrobølge Aktiv radar Brugbar hele døgnet Detektion
Lang rækkevidde Pladsbestemmelse
Kan detektere bevæ-

gelse
Sand tid

Mikrobølge Aktiv radar Brugbar hele døgnet Luftvars 1ing
(MTI) Moving Detektion af bevæ-
Target gelse i sand tid
Indication Dækker stort område

Mikrobølge Aktiv radar Brugbar hele døgnet Luftbåren
(SAR) Synthetic Meget god opløsning Kortlægning
Aperture Rada r Næsten sand tid

Mikrobølge Aktiv radar Brugbar hele døgnet Identifikation
(IFF) Identi- Kræver samarbejde
fication mellem radar/fly/
Friend or Foe skib
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Følgende meget generelle sammenhænge mellem enkelte parametre kan frem
hæves:

- Rækningen afhænger af "øjehøjden". Jo større højde. jo større
rækning.

- Rækningen afhænger af frekvensen. Højere frekvens giver kortere
rækning. (Atmosfærens absorption og spredning).

- Indhentningshastighed afhænger af detaljeringsgraden, der ønskes.
Fin opløsning kræver stor behandlingskapacitet.
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I fig. 2 vises, hvilke typer sensorer, der normalt anvendes til de enkelte

delopgaver inden for overvågning. Det er nødvendigt at anvende flere for
skellige sensorer under hensyn til området, antal objekter i området og
disses forventede bevægelse samt meteorologiske forhold m.v.

O> C
C o

Delopgave c
.;: .....

o <li '"O> C u .><:
..... c o O>

'" .~ .... .... c

Sensor > c Cl ..... .~ - r-:

l- O> C .><: <Il ..... C
<li '" .~ <li <Il C O>
<Il 1Il :;;; ..... '" <li .,

..o .... <li
~

"Cl
Cl ex: :;: Cl - LJ...

Radiopejling x x x x

ESM (Electronic Warfare Support Measures) x x x x x x x

RADAR, alm. x x x x

m. MT! x x x x

m. SAR x x x x

m. IFF x x x x

Elektrooptiske sensorer :

Udkig x x x x x x

Lysforstærkning x x x x x x

Termi sk billeddannende x x x x x x

Foto x x x

Laser x x x

Fig. 2. Overvågningsopgaver vs. sensortype.
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4. FORSVARETS NUVÆRENDE MULIGHEDER

I dag har forsvarets forskellige enheder følgende muligheder til observa
tion og afsøgning. Der ses bort fra patruljer og ukonventionelle opera
tioner:

- Landterritoriet.
Overvåges i fredstid primært af Hjemmeværnet.

- Søterritoriet.
Overvåges af søværnet (SVN) med en speciel organisation til far
vandsovervågning. Den landbaserede del (radar/udkigge m.v.) giver
et kontinuerligt billede af overfladesituationen ud til en af
stand af ca. 50 km fra kysten. Aktivitet herudover erkendes af
den søgående del af farvandsovervågningen. Denne omfatter fast
en række mindre enheder. men alle søværnets skibe bidrager og kan
indsættes til specielle opgaver.

Enheder af flyvevåbnet (FLV) og SYN helikoptere kan indsættes til
observation og afsøgning. Billedet uden for det faste observati
onsområde opdateres efter behov regelmæssigt. og anden informa
tion tilgår fra NATO allierede og EF samt det frivillige rapporte
ringssystem SHIPPOS. (6).

Måling af forurening (f.eks. opsamling af olieprøver) foretages af
SYN enheder.

Udforskning af aktivitet foretages af SYN enheder. Visse skibe
eskorteres kontinuert af en SYN enhed. så længe de befinder sig
i danske farvande.

- Luftrummet.
Overvåges af FLV's kontrol- og varslingstjeneste med radar og ud

kig (luftmeldekorpset). Ved samarbejde med NATO allierede og civi
le luftfartsmyndigheder fås et kontinuerligt billede af luftsitua
tionen inden for Københavns flyveinformationsregion (København FIR)

og i en vis dybde ind over DDR og Polen. P.g.a. jordkrumningen er
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det primært højtgående fly de nævnte lande, der observeres på
stor afstand.

Ved assistance fra NATO kan et E3-A fly, når det stilles til rådig
hed, forøge det rum, der kan observeres.

Udforskning af aktivitet foretages af jagerfly.

- Fremmed territorium.
Hverken SVN eller FLV har muligheder for i fredstid at observere
detaljer mod fremmed territorium p.g.a. bredden af territorialfar
vandene.

- Radiokommunikation og anden elektronisk emission.
Med radiopejlere og anden ESM (Electronic Warfare Support Measures)
er det muligt at detektere mål, der transmitterer på radio eller
med radar. Det er ofte muligt at få en god rækning, og disse sy
stemer kan i visse tilfælde give en nøjagtig identifikation. Alle
værn anvender disse systemer som supplement til øvrige sensorer.
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5. ET EKSEMPEL PA FORSKELLIGE FARVANDSOVERVAGNINGSMULIGHEDER

Overvågning kræver mange slags metoder og forskelligt materiel. Det ofte
omtalte og antageligt teknisk mest avancerede overvågningsmateriel , der
kan fås i dag, er formentlig en flybåren kombination af en "Synthetic
Aperture Radar" (SAR) og et ESM system ev.t. suppleret med et elektrooptisk
udstyr. Flyet skal herudover have et moderne autopilotanlæg, nøjagtig
højdemåler og et effektivt navigationssystem (inertinavigation/satellit
navigation).

Et fly med en SAR, der kan "kortlægge" et farvandsområde med en opløsning
på 1,5 x 1,5 meter, kan på en time observere 1000 x 20 km2 = 20.000 km2

svarende til 5,5 kvadratkilometer pr. sekund. Informationsmængden svarer
til 20 millioner bit pr. sekund (20 Mega bit/s).

En af søværnets større enheder kan med varslingsradar afsøge et farvands
område på 40 km i længden og 50 km til hver side på en time. Det svarer
til 40 x 100 + rr x 502 = 11.800 km2• Da radaren afsøger et område ud til
en afstand på 50 km hvert 10 sek., svarer dette til, at der observeres 785
kvadratkilometer pr. sekund. Opløsningen er varierende op til 800 x 100
meter. Informationsmængden svarer til ca. 300.000 bit pr. sekund (0.3 Mega
bit/s).

Ved en direkte sammenligning af bithastighed ses, at et skib skal anvende

66 gange så lang tid som SAR flyet for at få samlet samme bitmængde.
(Fly = 1 time, skib = 2 døgn og 18 timer). I praksis er et overvågnings
flys maksimale udholdenhed ca. 6 timer, hvorimod skibet kan fortsætte 24
timer i døgnet. Skibet har desuden mange sensorer (radiopejler, ESM, EO
osv.). Spørgsmålet, om man behøver den meget fine nøjagtighed, afhænger
af det, man ser efter. De fleste objekter på havet kan detekteres med en
opløsning på 10 x 10 m (incl. lystbåde, hvis de har radarreflektor).

Belysningstiden er totalt for det enkelte objekt ca. 2 sek. for en SAR,
hvorimod overfladeskibet kan følge objektet hele tiden og om nødvendigt
skygge det overalt i det område, der har interesse.
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Med den høje opløsning fås et detaljeret "fotografi" af et objekt, hvori
mod en længere varende observation med grovere opløsning giver objektets
opførsel.

De optiske observationer, en neddykket ubåd kan foretage fra periskop
dybde, dækker ca. 50 km2 med en øjehøjde på 1 meter. Observationerne kan
til gengæld være af uvurderlig militær/efterretningsmæssig værdi, da de
kan foretages uventet fra en skjult position. De kræver dog god sigtbarhed.

Neddykket kan ubådens akustiske sensorer, der ofte kan give en nøjagtig
mål identifikation, dække et område på ca. 500 km2 kontinuerligt.
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6. TEKNOLOGISK UDVIKLING

Sensorteknologi udvikles hele tiden og vil opnå større opløsning, højere
følsomhed, større modstandsdygtighed mod elektronisk krigsførelse osv.
En udvikling, der går ud på at kombinere forskellige sensorer (sensor
fusion) v.h.a. resultater fra Artificial Intelligence, tegner lovende.

Såfremt man ønsker at ændre og evt. forbedre overvågningen, må man anskue
den som resultat af et overvågningssystem, omfattende sensorer med pnæ
sentationsudstyr, udstyr til vurdering af resultater, lagring af oplys
ninger, behandling af oplysninger, planlægning af indsats og styring af
sensorerne samt nødvendigt kommunikationsudstyr til formidling af data og
kontrol. Herigennem kan man få et overblik over det totale system, og en
optimering kan foretages.



• Z6 •
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7. KONKLUSION

Overvågning er en kontinuerlig informationsindhentning for at opnå et
tilstrækkeligt grundlag for opbygning af et situationsbillede til brug
ved sikring af retstilstanden i det overvågede område, hævdelse af suve
rænitet samt ydelse af bidrag til varsling.

Overvågning omfatter en rcekke forskellige funktioner fra observation
over følgning til evt. nærmere udforskning og måling.

En ændring af overvågningssystemet kan kun foretages ved at anlægge en
helhedsbetragtning, hvor alle indgående komponenter og deres samspil og
økonomi analyseres.
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