
Fra din professionelle AV-leverandør.

Levende kommunikation og innovative løsninger.

[Case] Et afgørende overblik for SOK



Levende kommunikation
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Søværnets Operative  
Kommando 

Søværnets Operative Kommando (SOK) er den 

danske flådes hovedkvarter. SOK blev oprettet i 

1961 og har domicil i Århus. De beskæftiger ca. 

400 medarbejdere, hvoraf ca. 2/3 arbejder i døgn-

bemandede funktioner i operationscentrene.

SOK løser opgaver i og omkring de danske far-

vande og deltager derudover også i internationale 

maritime militære operationer i samarbejde med 

Danmarks alliancepartnere, som f.eks. NATO. 

I Danmark drejer opgaverne sig blandt andet om 

farvandsovervågning, hævdelse af suverænitet til 

søs, redningsoperationer, overvågning af havmil-

jøet og bekæmpelse af forurening på havet, assi-

stance til skibsfarten samt andre opgaver til søs, 

der  er udstedt af den danske stat. 

Koordinering og visualisering
Opgaverne løses døgnet rundt fra SOK’s operati-

onscenter, hvor personel fra søværnet og flyvevåb-

net koordinerer indsættelsen af både skibe og fly. 

En stor del af opgaverne løses i tæt samarbejde 

med andre myndigheder både i og uden for forsva-

ret bl. a. politiet, Søfartsstyrelsen, Beredskabssty-

relsen, kommuner, Danmarks Meteorologiske Insti-

tut og SKAT. Netop fordi samarbejdet spænder så 

bredt opstår der under en given opgave et stort 

behov for at få visualiseret de mange koordineringer 

på kryds og tværs. 

Opgaven, udfordringen  
og løsningen

SOK indgik et samarbejde med AVC omkring 

projektet og som det første skridt på vejen indled-

tes en tæt dialog, hvor SOK’s konkrete arbejds-

gange og behov blev defineret. 

Udfordringen i opgaven lå bl. a. i at få sammensat 

en løsning, der kan give overblik i en til tider hektisk 

hverdag, hvor det er essentielt at holde fokus på 

detaljerne, som f.eks. under en redningsaktion. 

Ydermere er det nødvendigt at alle SOK’s IT-syste-

mer kører i ét samlet system, så det er muligt at 

visualisere den eller de ønskede kilde(r) efter behov. 

AVC præsenterede SOK for en skræddersyet 

løsning, der består af en større skærmvæg med 

3x3 55’’ LED-skærme, samt 3 mindre skærm-

vægge hvoraf to er bygget op af 4x1 LED-skærme 

og en enkelt er bygget op af 2x1 LED-skærme. 

Derudover blev der integreret et management sy-

stem som samler alle IT-systemerne, så SOK efter 

behov kan vise den ønskede kilde på en hvilken 

som helst af de monterede skærme.

Chef for Operations Center Aarhus H.C. Iversen 

udtaler: ”SOK operationscenter havde et rigtig 
godt samarbejde med AVC, og fik leveret en 
løsning, som i vores dynamiske verden, kunne 
levere den informationsdeling, der var behov for 
på tværs af operationscentret. Skærmvæggen har 
vist sig at være meget fleksibel, og nem at be-
tjene, samtidig med at vi har mulighed for at 
trække alle kilder ind på væggen afhængig af si-
tuationen. AVC har både før, under og efter været 
en god sparrings partner”.

caSe

Opgaver der kræver nøje blik for detaljen
I opgaver som f.eks. redningsaktioner kræves tæt samarbejde og koordinering mellem flere instanser 
og det er essentielt at der fra SOK’s side holdes fokus på hver enkelt detalje. Hvert sekund er af-
gørende og et konstant overblik er absolut nødvendigt.

En redningsaktion som her afbildet kræver bl. a. meget nøje koordinering.  

◗◗◗

◗◗◗

Skærmvæggene, der hver især kan vælges som 
kilde fra hver enkelt PC i operationscentret, er et effektivt 
værktøj i den til tider hektiske hverdag.

◗◗◗

◗◗◗

◗◗◗
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