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Folketingets Forsvarsudvalg 
Christiansborg 
 
 
 
 
 
 
 
Folketingets Forsvarsudvalg har den 6. september 2019 stillet følgende 
spørgsmål nr. 23, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 23: 

Hvad er ministerens holdning til at bevare luftovervågningssystemet 
ACCS (Air Command and Control System)? 
 
Svar: 

ACCS er et af NATO’s største fællesfinansierede projekter, der er til-
tænkt at levere et fuldt integreret kommando- og kontrolsystem til sty-
ring af NATO’s luftoperationer.  
 
Det samlede ACCS projekt blev initieret i 1994, og er tiltænkt imple-
menteret i en række NATO lande. Målet med ACCS-projektet i Danmark 
var at implementere systemet ved luftkontrolenheden i Karup.  
 
Implementeringen er dog blevet forsinket gentagne gange, hvorfor 
systemet endnu ikke vurderes klar til at blive taget i brug operativt. 
Ifølge den nuværende plan overdrager NATO systemet til Danmark 
senere på året, men ACCS’ aktuelle tilstand gør, at nuværende syste-
mer fortsat vil skulle holdes i drift, uagtet om ACCS tages i anvendelse. 
Det vil således være forbundet med yderligere omkostninger at ibrug-
tage systemet. 
 
Vi har derfor besluttet, at forsvaret på nuværende tidspunkt ikke tager 
den nuværende version af systemet i brug nationalt. 
 
De operative konsekvenser ved, at ACCS ikke implementeres nationalt, 
vil være minimale, idet de nuværende systemer løbende er opdateret, 
og dermed opfylder nuværende operative krav.  
 
På trods af, at ACCS derfor ikke nationalt anvendes operativt, fortsæt-
tes deltagelsen i NATO projektet, idet NATO har iværksat en række 
tiltag, der samlet skal forbedre systemet, og gøre implementeringen 
mulig hos nationerne, samt i NATO kommandostruktur. Forsvaret vil 
dermed kunne følge udviklingen af systemet og løbende vurdere, om 
systemets funktionalitet og modenhed udvikler sig i en så positiv ret-
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ning, at national dansk operativ anvendelse af systemet igen kan blive 
aktuelt.  
 
Min holdning er således, at vi skal forholde os nøgternt og kritisk til alle 
de kapaciteter og systemer, der muliggør forsvarets og NATO’s opgave-
løsning nu og i fremtiden, så vi tilsikrer den størst mulige effekt af de 
ressourcer, der investeres i. 
 
Jeg vedlægger endvidere min orientering af Folketingets Finansudvalg 
af 1. oktober 2019 vedrørende Air Command and Control System.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
 

 
 
 
Bilag: 
1. Orientering af Folketingets Finansudvalg vedrørende Air Command 
and Control System. 
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