
MINERYDDERE I VERDENSKLASSEN

[ no.10 ] 2004, årg. 1



02 NO.10/2004 IMARINEN

www.marinen.no

I Marinen er et informasjonsmagasin for alle 
avdelingene tilknyttet Marinen. I Marinen kommer
med 11 utgaver i året og har et opplag på 10 000.

REDAKSJONSRÅD: 
Leder: Jan Ketil Steine
Kysteskadren: Helge Flostrand
Kystvakten: Dag Rydmark
Sjøforsvarets skoler: Ole Jørgen Eikanger  
Marinens hovedbase Haakonsvern: Karstein Storaas
Menige: Jan Peter Rostrup Haugen 

REDAKSJON: 
Ansvarlig redaktør: 
Gunnar Vetlejord 55 50 27 72 / 926 91 899 
Redaktør: 
Katrine Gramshaug 55 50 39 42 / 926 08 002
Journalister: Vidar Hope, Lars Andre Flaten 
og Tage Henningsen.

Tips oss! Fristen er 10. i hver måned

ADRESSE
Kysteskadren informasjon og samfunnskontakt
K-33, 5886 BERGEN
Telefon: 55 50 39 42 
E-post: redaksjonen@marinen.no

SATS OG LAYOUT: 
Design og produksjon: Birgit C. Tarlebø, Oktan Basic as.
Trykk: Zoom-Grafisk.

MARINEN
Marinen består av Kysteskadren, Kystvakten og 
skolene. Kysteskadren er Marinens operative styrke
på sjø og land, mens Kystvakten er i fredstid statens
primære myndighetsutøver på havet og Forsvarets
viktigste virkemiddelet for episodehåndtering i 
havområdene. Skolene i Marinen gir en helhetlig 
sjømilitær profesjonsutdanning slik at personalet
skal være skikket og kompetent til å bruke og
videreutvikle Forsvarets maritime kapasiteter. 
Norge har en svært lang kystlinje og kontrollerer et
havområde som er nesten syv ganger så stort som
vårt fastlandsareal. De maritime styrkene  har en
viktig nasjonal rolle i ansvaret med å overvåke og
håndheve suverenitet i dette vidstrakte området.
Samtidig fyller avdelingene i Marinen de 
internasjonale forpliktelsene gjennom deltakelse 
i Forsvarets innsatsstyrker.  

ISSN 1503-9234

LEDER: PROSJEKT NEPTUN ER I GANG

Kontreadmiral Jan Eirik Finseth
Flaggkommandør Trond Grytting
Flaggkommandør Atle Karlsvik
Flaggkommandør Geir Osen
Kontreadmiral Arild Sandbekk

Generalinspektør i Sjøforsvaret
Sjefen for Kysteskadren
Sjefen for Sjøforsvarets skoler
Sjefen for Kystvakten
Kommandør for sjøstridskreftene

Jeg ser konturene av at kystjegerne, 
minedykkerne og marinejegerne jobber 
tettere sammen og en nyopprettet taktisk
båtskvadron. Samtidig ser jeg konturene av
bedre utnyttelse av bygg og infrastruktur 
på Haakonsvern og en mye tettere 
integrasjon av flere miljøer.

I det daglige opplever jeg et meget godt
arbeide for å ta imot nye fregatter, sjefer 
og besetninger som driver sine enheter godt
og tenker taktikk og utvikling. Vi har mange 
flinke mennesker som er engasjert i å finne
løsninger. Vi har en operativ kystvakt og 
marine, vi har en fin informasjonsavdeling 
og vi har dyktige mennesker i Forsvarets 
logistikkorganisasjon som støtter oss på alle
måter. En særlig “Bravo Zulu” til kystjegerne
som har vært i Skottland på øvelse Joint
Maritime Cours med stridsbåter og patruljer.
Dette var banebrytende for Nordsjøstrategi-
arbeidet i samarbeide med Royal Marines.   

Mandatet for Neptun er drøftet med organi-
sasjonene og signert av generalinspektøren.
Prosjektgruppen arbeider etter en streng
fremdriftsplan. Kysteskadren, Kystvakten,
Sjøforsvarets skoler og Sjøforsvarsstaben 
er topp representert i prosjektgruppen. 
En prosessgruppe har gjennomført mange
intervjuer og systematisert materiale og
underlaget. Undergrupper arbeider med
samordning av småbåttjenesten, sjømobil
logistikk, grenseflater mot andre organisasjoner,
i tillegg til  personellplaner. Ytterligere 
undergrupper vil bli satt i sving senere i 
prosjektet og oppimot 50 offiserer har så
langt vært direkte eller indirekte involvert. 
Prosjekt Neptun skal styrke Sjøforsvarets
operative evne og Norwegian Task Group-
konseptet skal videreutvikles. Sjøforsvarets
organisasjon skal justeres og effektiviserende
tiltak skal iverksettes. 

Hva er så utfordringene? Først og fremst 
skal den maritime strukturen Stortinget har
bestemt i Stortingsproposisjon no 42 
realiseres og driftes frem mot 2010. 
Dette skal vi gjøre med svært strenge 
ressursrammer både hva angår økonomi 
og personell. Vi må da kunne samordne 
fagområder mer. Vi må kunne organisere oss
mer effektivt innen Kysteskadren, Kystvakten,

Sjøforsvarets skoler og Sjøforsvarsstaben og
jeg mener bestemt at arealer og bygg  på
Haakonsvern kan brukes mer hensikts-
messig. Jeg ønsker derfor at prosjekt 
Neptun skal være til hjelp for oss. 

Vi må beskrive kampevnen, fartøyene og
kommandoene. Vi må analysere tallgrunn-
laget på personell siden. Vi må beskrive 
virksomhetene og oppgavene. Vi må 
identifisere det som er absolutt nødvendig
med hensyn til å kunne bedrive taktikk-
utvikling og videreutvikling av våpen. 
Vi må ha fag og bestillerkompetanse. 
Vi må finne gode løsninger mot FLO. Vi må
kunne bedrive god økonomistyring og vi må
ha et godt regime for ivaretagelse av sikker-
het. Alt dette har vi gjort vil noen si. Ja vel,
men da må vi altså gjøre det enda bedre.

Styringsgruppen for prosjekt Neptun, med
generalinspektøren i spissen skal godkjenne
Neptuns anbefaling i slutten av januar 2005.
Ny oppsetningsplan for Sjøforsvaret skal være
godkjent innen 1. mai 2005.  Derfor må vi
arbeide raskt. I klar tale så skal vi gjøre mer
og jobbe smartere med færre ressurser. Har
du noe på hjertet, vil du bidra: besøk nettpor-
talen på intranett eller ta kontakt med meg.
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Norge er blant 
de beste innen
minekrigsoperasjoner

Foto: Minedykkerkommandoen
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- Folk er redde for å miste jobben.
Derfor jobber de gratis overtid. 
Jeg kjenner til flere personer som 
jobber mer enn 19 timer om dagen, 
sier Jensen. 
Tillitsvalgt ved Forsvarets logistikk-
organisasjon  i Haakonsvern, Thor Erling
Jensen til Klassekampen 13. november 

- Vi opplever at Sverige og Finland 
har større innflytelse i NATO gjennom
sitt EU-medlemskap enn Norge som 
NATO-medlem. Dette vil folk i 
Norge bli stadig mer opptatt.
Leder i forsvarskomiteen Marit Nybakk 
til Nordens Nyheter.

- På spørsmål fra meg om det var 
aktuelt for Norge å bidra i en slik
"Battle group", sa statsråden at 
det ikke var aktuelt fordi Norge 
ikke har kapasitet til å bidra i en 
slik sammenheng. 
Jeg synes det er merkverdig at hun 
kan gi et så klart svar til komiteen i mai,
mens hun nå gir et helt annet inntrykk. 
Marit Arnstad (Sp) til Aftenposten. 

Istedenfor å kaste alt vi har liggende 
og tape mye penger, vil vi bruke opp 
det vi har før vi tar i bruk det nye. 
Morten Graff avdelingssjef for forsyningen 
på Haakonsvern til NRK 22. november. 

INNHOLD

PÅ OPPDRAG NÅ

Motivert i Middelhavet

Kommandofartøyet KNM Vidar 
har ledelsen i Natos minerydderstyrke, 
MCMFORNORTH, frem til mai 2005.
Styrkesjefen har med seg 7 offiserer, i tillegg
tjenestegjør 61 på kommandofartøyet.

Også minejaktfartøyet KNM Karmøy deltar 
i styrken. Fartøyet har et mannskap på 36.
Norge seiler nå kontinuerlig i denne Nato-styrken.

Ubåten KNM Ula gikk i august ut i operasjon
Active Endeavour. Oppdraget i Natos kamp
mot terror varer frem til desember 2004.

KLIPP
KNM Ula har vært på oppdrag
i Active Endeavour i
Middelhavet siden 8. august. 
- Motivasjonen blant 
besetningen er høy og tilbake-
meldingene på måten vi har
løst oppdraget på er gode. 

Det sier skipssjef, orlogs-
kaptein Jan Eirik Langaune,
når det gjenstår halvannen
måned av oppdraget til den
norske undervannsbåten. 
- I tillegg til å delta i Natos
artikkel 5-operasjoner
gjennom Active Endeavour, 
har vi gjennomført en red-
ningsøvelse. På denne øvelsen
fikk vi testet forholdet mellom
Ula-klassen og det italienske
redningskonseptet, forteller
skipssjefen.  
Italienerne er eneste nasjon
som opererer redningsmini-
ubåt i Middelhavet. 

Øvelsen var svært vellykket og
dette har gitt Langaune og
hans besetning en ekstra
trygghet i disse farvannene. 
KNM Ula er den første og 
foreløpig eneste av de norske
ubåtene som er ombygd for å
kunne operere i farvann med
høye sjøtemperaturer. 
-  Etter ombyggingen har 
KNM Ula fått våpen- og skips-
tekniske systemer som er 
stabile og krever mindre vedli-
kehold, noe som igjen medfø-
rer større operativ 
tilgjengelighet, økt evne til
utholdenhet og reduserte 
vedlikeholdskostnader.

KNM Ula er den fjerde under-
vannsbåten og det 12. bidraget
totalt fra Norge i Natos kamp
mot internasjonal terrorisme
gjennom operasjon Active
Endeaovur. 

Orlogskaptein Jan Eirik Langaue
og besetningen på KNM Ula 
kommer hjem til Norge i midten
av desember. 
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Sjøminer er fremdeles en svært
stor utfordring. Mer enn 350 000

udetonerte miner er lagt ut i 
havneområder og langs

trafikkerte kyststrøk verden over.
Siden 1989 har produksjonen 

gått opp med 60 prosent. 

Nils Størkersen er forskningssjef på
Forsvarets forskningsinstitutt og har jobbet
med mineproblematikk i mange år. 
Han mener effektive minemottiltak i dag 
er viktigere enn noen gang før.
- Sjøminer er et usedvanlig kostnadseffektivt
våpen som selv små og fattige kyststater 

kan benytte seg av. De kan meget 

effektivt nekte en motstander tilgang til 
viktige operasjonsområder og tvinge ham til 
å deployere sine styrker på en ufordelaktig
måte. Selv en mistanke om miner i et farvann
kan få store konsekvenser, fordi man uansett
er nødt til å gjøre noe med det, forklarer han.

Uforutsigbart trusselbilde 
Størkersen trekker frem det uforutsigbare
trusselbildet etter den kalde krigen som 
en av årsakene til at minerydding i dag er
høyaktuelt.
- Asymmetriske trusler koblet opp mot et
større fokus på kystnære operasjoner er en
viktig grunn til at det er så viktig å ha kapa-
siteter på dette området. Særlig blir min-
erydding relevant for Norge, som er et 
vanskelig land å forsvare. Lang kystlinje, 
store geografiske avstander og utfordrende
topografi stiller store krav til kapasitet, 
kvalitet og effektivitet, understreker han.
Han forklarer at det asymmetriske trussel-
bildet har rokket ved vår fundamentale 
forståelse av hva en militær operasjon 
egentlig er. - For å kunne møte en slik trussel
er det viktig å ha militære enheter med 

fleksibilitet, mobilitet og effektivitet. 

Det er her minerydderne kommer inn i bildet,
forteller han. Tiden for store sjøslag på åpent
hav er over. Sjømakt er i dag blitt et middel
for å påvirke en situasjon på land. 
- Operasjoner i kystfarvann er derfor viktigere
og som et ledd i dette er situasjonsforståelse
og høyt tempo en viktig forutsetning.
Terskelen for å akseptere egne tap er 
blitt betydelig høyere. 

Blir aldri avleggs
Produksjonen av miner har økt de siste 15
årene. Mellom 1989 og 1998 økte antallet av
land med minekapasitet med 40 prosent og i
dag produserer minst 36 land miner. 
I det samme tidsrommet økte verdens-
produksjonen av miner med hele 60 prosent.
Antallet sjøminer som ligger i havene rundt
omkring i verden er estimert til å være
omtrent 350 000. 
- Miner blir aldri avleggse og utgjør alltid en
trussel. Dagens maritime styrker er på ingen
måte immune mot miner som er produsert
under andre verdenskrig, samtidig som
våpenindustrien hele tiden er et hestehode
foran i kappløpet mellom tiltak og mottiltak,
understreker forskningssjefen. 

MINETRUSSELEN LEVER

TTaaggee  HHeennnniinnggsseenn
[thenningsen@mil.no]

• På verdensbasis finnes 350 000 
utlagte sjøminer. Bare i Østersjøen 
regner man med at det var lagt ut 
ca. 80 000 miner under 2. verdenskrig. 
Tallene er imidlertid svært usikre. 

• Verdensproduksjonen av miner øker. 
Fra 1989 til 1998 gikk produksjonen 
opp med 60 prosent. Våpenindustrien 
er hele tiden er et hestehode foran i 
kappløpet mellom tiltak og mottiltak.

• Sjøminer er et svært billig og effektivt 
våpen som selv små organisasjonen 
kan ha råd til å skaffe seg. Selv bare 
en mistanke om miner i et farvann får 

store konsekvenser, fordi man er nødt 
til å ta dette alvorlig og iverksette nød-
vendige tiltak for å gjøre noe med det. 

• Miner har normalt meget lang levetid 
etter at de er utlagt, og kan alltid 
utgjøre en alvorlig trussel i et 
konfliktområder. Maritime styrker er 
i dag ikke immune mot miner med 
gammel teknologi, samtidig som det 
hele tiden utvikles nye avanserte 
sjøminer. 

• Norge har siden den kalde krigen 
valgt å fokusere mye på mine-
trusselen og evne til å rydde miner. 

Frykten for at sjøminer skulle hindre 
transporten av materiell fra sør til 
nord var så sterk at Norge valgte å 
investere i moderne mineryddings-
fartøyer og utstyr for å møte trusselen.

• Norge er i dag i fremste rekke på 
verdensbasis når det gjelder maritim 
minerydding, samt når det gjelder 
utviklingen av nye minemottiltaksystemer.
Den norskutviklede selvstyrte (autonome) 
undervannsfarkosten ”Hugin” har økt 
sensorkapasiteten kraftig, og nå er 
Norge verdensledende innefor 
influenssveiping, hvor blant annet 
luftkanonteknologi er tatt i bruk. 

STATUS 2005
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TRE METODER FOR Å 
DRIVE SJØMINERYDDING: MINEJAKT

Marinen har fire minejaktfartøyer. 
Disse likner minesveipfartøyene, men opererer
på en annerledes måte. Ved hjelp av sonar
lokaliseres objekter på havbunnen, og blir 
deretter klassifisert. Ofte kan stein og andre
objekter på havbunnen gjøre det vanskelig å
vurdere om det virkelig er en minen som
befinner seg på bunnen. Her blir minedykkere
eller en miniubåt (ROV – 
remotely operating vehicle) 
sendt ned for å bekrefte 
funnet. Minen uskadeliggjøres
enten ved bruk av dykkere som
plasserer en spreng-
ladning inntil minen, eller ved at
miniubåten gjør det samme.

MINEDYKKING
Når farvannet blir for grunt, må det settes inn
minedykkere. Mindre enn ti meters dybde er 
det vanskelig å operere med minejaktfartøyene.
Minedykkerne har flere tekniske metoder for å
finne eksplosiver i grunne farvann, den ene er å
søke med håndholdt sonar. 

MINESVEIPING
Begrepet mineryddingsfartøy er et fellesbegrep for minejaktfartøy og minesveipfartøy. 
I fremtiden vil Marinen ha to minesveipere som skal brukes til tre ulike sveipeteknikker.
Mekanisk sveiping er en gammel metode som antakelig vil bli mindre brukt i fremtiden.
Minesveiperne drar to vaiere etter seg med to store ”otere” som går ut til hver sin side
(se bildet). Langs sveipevaieren og i enden av denne er det et større antall 
kuttere eller kniver som skjærer over minens forankringsvaier. 
Akustisk sveiping skal etterlikne akustisk signatur fra et fartøy. 
Sveipet henger rundt 300 meter bak fartøyet. Når minen ”oppdager” 
signaturen, vil den sprenge. Blir normalt brukt sammen med 
mekanisk sveiping. 
Magnetisk sveip skal etterlikne magnetisk signatur fra et fartøy. Sveipet
henger rundt 250 til 400 meter bak fartøyet. Når minen ”oppdager” 
signaturen, vil den sprenge. Blir normalt brukt sammen med akustisk sveiping. 
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- Norge er ledende i Europa
på utviklingen av selvstyrte

undervannsfarkoster, og jeg
er imponert over hvordan

Hugin er integrert om bord i
de norske minejaktfartøyene. 

Det sier Kenneth Pye som er underdirektør
ved Natos senter for forskning innen under-
vannskrigføring. Da KNM Karmøy, testet ut
den norskutviklede undervannsfarkosten
Hugin for styrken tidligere i høst var Norge det
første landet til å prøve ut selvstyrt under-
vannsfarkost ( = AUVer) som en operativ kapa-
sitet i minerydderstyrken MCMFORNORTH,  
- Vi har jobbet tett sammen med Forsvarets
forskningsinstitutt og fulgt utviklingen av
Hugin tett. Norge er et lite land, men er i sel-
skap med de største landene i Europa når det
gjelder mineryddingsutvikling, understreker
han. 

Milepæl for styrken
Hugin har vært deployert i forbindelse med
styrkens deltagelse i ryddeoperasjoner etter
miner og eksplosiver i farvannene utenfor
Latvia og Litauen. I tillegg har systemet vært
anvendt sammen med mineryddingsenheter
fra den tyske marine.
- Hugins inntreden i MCMFORNORTH repre-
senterte en viktig milepæl i styrkens historie,
samtidig som dette er en manifestasjon av
Norges posisjon som en ledende mineryd-
dingsnasjon i Nato. Det fyller også alliansens
føringer til nasjonene om å utvikle systemer
med spesifikke kapasiteter som mangler i dag,
sier den norske styrkesjefen Per Kartvedt. 

Hugin representerer først og fremst en unik
kapasitet til å kunne operere fremskutt og
skjult. Dette er egenskaper som er helt sen-
tral i de situasjoner hvor en ønsker å kartlegge
en potensiell minetrussel, uten å røpe en
påfølgende sjømilitær operasjon. Samtidig gir
systemet mulighet til å gjennomføre operasjo-
ner mer effektivt og sikrere enn det som er
mulig med andre konvensjonelle mineryd-
dingssystemer.

Endrer taktikkutviklingen
Pye er ikke i tvil om at de ubemannede under-
vannsfarkostene er fremtiden når det gjelder
minerydding. 

Han tror taktikkutviklingen for minerydding
kommer til å bli omskrevet når de autonome
undervannsfarkostene blir ytterligere integrert
i ulike lands marinestyrker. 
- Sensorene på farkosten revolusjonerer hvor

nøyaktig et området kartlegges og ved sin nes-
ten fotografiske gjengivelse av forholdene er
det mye enklere å klassifisere om gjenstanden
er en mine eller ikke, forteller Pye. 
Han trekker også frem det unike ved at
AUVene har kapasitet til å identifisere miner
på grunt vann. 
- Med økende fare for bruk av terrorminer i
havneområder, mye på grunn av at miner er et
billig våpen, kommer farkoster som ”Hugin” til
å bli svært etterspurt, både nasjonalt og i styr-
ker som MCMFORNORTH, sier Pye. 
- Mineryddingskapasiteten kommer til å spille
en større rolle når en styrke skal ha adgang til
fiendtlig kyst enn det vi har sett til nå. 
Vi så dette i USAs invasjon i Irak hvor nettopp
selvstyrte undervannskoster ble brukt for å
kartlegge eventuelle minetrusler i havnebyen
Umm Qasr før styrken gikk inn. 

Overbevisende resultat 
- Erfaringene vi får ved å operere Hugin over
tid i en stående styrke har stor verdi, og resul-
tatene så langt er meget overbevisende.
Samtidig ser vi også at det er et behov for å
videreutvikle systemet innenfor enkelte områ-
der. Spesielt ser vi et potensial for å videreut-
vikle sensorsystemene, som i dag er basert på
standard kommersielle løsninger, for å forbe-
dre ytelsene i farvann hvor bunnforholdene
ikke er optimale, forteller Kartvedt.  

Dette er allerede et satsningsområde i det
pågående forsknings- og utviklingsprogram-
met. Neste versjon av Hugin er planlagt utrus-
tet med helt nyutviklet og unik sonarteknologi
som vil gi vesentlig økt deteksjonskapasitet
mot miner. 

Ved siden av Hugin har KNM Karmøy også fått
anledning til å gjennomføre en omfattende
uttesting av den nye lette undervannsfarkosten
Minesniper. Dette er et system som er spesielt
utviklet for identifikasjon og uskadeliggjøring
av minelignende kontakter.  
Vi har testet ut ”sniperen” sammen med Hugin
over en periode på to år. Etter en nylig modifi-
sering fremstår Minesniper nå som et trover-
dig og effektivt våpensystem, sier skipssjef,
kapteinløytnant Jo Tideman. 

Først ut i Nato
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Den norskproduserte
undervansfarkosten Hugin
ble nylig lansert for Nato. 

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]



Over nyttår lanserer Noreg ein 
ny kapasitet som gjer Nato betre 

i stand til å handtere minetrusse-
len. KNM Alta debuterer med

nyutvikla sveip.  

- Minesveip er kanskje noko av det mest
komplekse som finns av operasjonar. Ingen
andre Nato-land brukar influenssveip og det
gjer at det er stor etterspurnad til kapasiteten,
seier skipssjef Pål Skorge på KNM Alta. 
I Marinen kom om bord på mineryddingsfart-
øyet under oppøvingsveka for mannskapet 
ved Herdla utanfor Bergen i november.

Testar ny kapasitet
Kapteinløytnant Pål Skorge har fleire år 
bak seg som offiser på mineryddefartøy, 
men han har ikkje delteke i ein Nato-styrke
med minesveipar. Bergensaren er difor 
ekstra spent i forkant av å bli meldt inn i den 
norskleia MCMFORNORTH-styrken over 
nyttår. Då mannskapet gjennomførte grundige
testar ved Herdla fort, var også forskarar frå
Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) med. 

- Over dei siste åra har Norge investert i nytt
utstyr for sveiping av moderne influensminer.
Med støtte frå FFI er endelig Sjøforsvaret i
ferd med å etablere ein fullverdig kapasitet
for dette, og frå januar 2005 kan vi endeleg
sende KNM Alta ut i Nato-teneste, seier
Morten Nakjem.
FFI-forskaren og kollegaene hans har hjelpe
minesveipbesetninga med å kome seg i gong
med det nye utstyret. FFI har utvikla ein
målestasjon som blir nytta til å evaluere 
sveipas yting og taktisk oppøving av fartøy og
mannskap. Ved hjelp av fleire sensorar på
sjøbotnen, styrt frå ein målestasjon på land,
kan forskarane overvake testane og resultata
blir på sekundet overført om bord til KNM
Alta. - Der kan ein sjå om ein har lukkast i
operasjonane mot testminer, seier Nakjem. 

Lurer minene
- Å sveipe influensminer går enkelt forklart 
ut på å ”lure” miner til å gå av ved hjelp av 
å bruke eit magnetisk og eit akustisk sveip
samstundes. Aagate-sveipet sender akustiske
signal som skal lure mina til å tru at det er
akustisk støy frå eit fartøy, mens Elma-
sveipet skal etterlikne magnetisk signatur.
Når sveipet passerer objektet, vil mina tru 
at det er eit fartøy som passerer og gå av, 
forklarer Skorge.
- Ingen andre i alliansen har eit operativt
influenssveip, det er unikt i Nato-samanheng
og det at vi er dei einaste med ein slik 
kapasitet gjer dette svært spanande, 
seier skipssjefen.

Den siste månaden har forskarane og 
mannskapet gjort siste finpuss på sveipe-
operasjonar. No kjenner Skorge seg klar 
til å bruke kapasiteten i Nato-styrken. 
- Vi har ingen prestasjonsangst. 
Dersom vi hadde vore usikre, så hadde 
vi heller ikkje blitt sett inn i styrken. 
Så enkelt er det, poengetar han.
Til no har Sjøforsvaret segla med 
minejaktfartøy i den ståande mineryddar-
styrken. Desse ser identisk ut som mine-
sveiparane for eit utrena auga, men
operere ganske annleis. Å melde
inn KNM Alta vil gi styrken
heilt nye kapasitetar.

Ny målsveip vil revolusjonera
- Innan influenssveip eksisterar det to 
konsept. Den klassiske tilnærminga er 
å bruke det som vert kalla ”Mine Setting
Mode” (MSM). Denne tilnærminga vil bli 
brukt av KNM Alta under Nato-deltakinga 
på nyåret, fortel Nakjem. 
- Det andre konseptet vert kalla ”Target
Simulation Mode” (TSM) og frigjer seg frå
behovet for etterretning. På norsk vert det
kalla målsveip. Når minetypen ikkje er 
kjent, vert sveipa innstilt slik at influensane
dei genererer er mest mulig lik det fartøyet
eller den fartøyklassen som skal beskyttast,
legg han til. 

Satsinga på minekrig er ikkje gjennomført
utan hjelp. Det er et pågåande bilaterale 
samarbeidet mellom Nederland og Norge,
der samarbeidspartane består av forskarar
frå det nederlandske forsvaret og FFI, samt
den nederlandske og den norske marinen. 
I løpet av dei dryge to neste åra skal dei 
to mineryddarnasjonane ha klart det nye 
målsveipingskonseptet som vil 
revolusjonera alliansen. 
- For å gjennomføre dette er 
det avgjerande å få ein 
oversikt over akustiske 
og magnetiske signal frå ulike fartøy 
og fartøyklasser, seier Nakjem
som reknar med at KNM
Alta vil få lov til 
å teste ut prototypen
mot slutten av 2005. 

KNM Alta skal lure minene

VViiddaarr  HHooppee
[vhope@mil.no]

Morten Nakjem frå FFI 
har utvikla det nye sveipet
KNM Alta no skal bruke i
Natos mineryddarstyrke. 



Norge har siden midten av 
90-tallet deltatt kontinuerlig 
i Natos stående minerydder-

styrke MCMFORNORTH.  
Strenge krav til kvalitet på utstyr

og organisasjon har gjort at
Norges kompetanse er meget

etterspurt internasjonalt.

- I disse operasjonene har de norske 
enhetene vist en effektivitet og kvalitet som
langt overgår det de andre deltakerne kan
stille opp med. Det er ingen tvil om at Norge
bidrar til en betydelig kvalitetsheving av 
Natos kapasitet, forteller forskningssjef 
ved Forsvarets Forskningsinstitutt, 
Nils Størkersen. 

I år 2000 fullførte Nato en studie som 
identifiserte hvilke mottiltakskapasiteter 
som alliansen mangler og hvor det anbefales
nasjonale og alliansebaserte tiltak for 
raskest mulig å lukke kapasitetsgapene. 
- Kapasitetsmanglene gjelder i første rekke
evnen til raskt og sikkert å rydde miner i 

dype og i grunne farvann, evne til skjult
deployering av mottiltakskomponenter, mot-
midler mot begravde miner og mot avanserte
minesystemer, poengterer Størkersen. 

Norge kan med sine kapasiteter møte flere 
av de identifiserte manglene i alliansen.  
Det pågående Hugin-prosjektet blir ofte nevnt
som et eksempel på fremtidsrettet teknologi
og på Norges rolle som nisjekapasitet i Nato.
Samtidig kommer utviklingen av sveipe-
teknologien til å muliggjøre minerydding i 
farvann hvor det tidligere har vært vanskelig 
å klarere for miner. 
- Norge er helt klart en svært viktig bidrags-
yter i en av de to stående mineryddingsstyr-
kene i Natos to stående minerydderstyrker,
forteller stabsoffiser og  styrkeplanlegger for
styrken, Werner Horemans, ved Natos hoved-
kvarter i Northwood i Storbritannia. Den bel-
giske offiseren har det daglige koordinerings-
ansvaret for aktiviteten til minerydderstyrken
MCMFORNORTH.
- Norge har deltatt kontinuerlig i mineryd-

dingsstyrken de siste årene, noe hovedkvarte-
ret er svært fornøyd med. Med moderne og
svært effektive mineryddingsfartøyer er den
norske deltakelsen meget nyttige for styrken. 

I en uke i november seilte styrkeplanleggeren
med mineryddingsstyrkens flaggskipet, KNM
Vidar. Horemanns var meget imponert over
det norske kommandofartøyet og syntes det

var spennende å oppleve uttestingen av
Hugin. 
– KNM Vidar er svært godt egnet til å være
kommandoplattform, og både besetningen 
og stabsmedlemmene gjør en utmerket 
jobb for Nato, forteller han. 

- Hugin kommer helt klart inn som et viktig
supplement for Nato og vi er spente på 
hvordan vi kan utnytte farkosten i MCMFOR-
NORTH. Det er helt klart at de selvstyrte
undervannsfarkostene tilfører styrken ekstra
verdi, med de sensormulighetene farkosten
gir,  forteller Horemansn. 
Fra januar 2005 og fem måneder frem deltar
Norge for andre gang med en minesveiper av
Alta- klassen. 
– For minerydderstyrken er det viktig at vi 
har fartøyer som rydder miner med ulike
komponenter og Nato trenger absolutt sveipe-
kapasiteten i styrken, understreker han. 
- De siste årene har flere mariner i større
grad gått over til minejaktfartøyer, men
minesveiping kan benyttes der ingen av de
andre mineryddingsmetodene kan brukes, 
og derfor er det en helt nødvendig kapasitet
for oss, sier Horemanns.

Norge har kommandoen  i MCMFORNORTH
frem til mai 2005. Frem til desember i år 
deltar KNM Karmøy (med HUGIN om bord) 
og i januar overtar minesveiperen KNM Alta.

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

TEMA MINEKRIG

- Viktig kapasitet for Nato
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Norge leder Natos stående 
minerydderstyrke i Nord-Europa.
Nummer to i rekken er 
KNM Karmøy.



IMARINEN NO.10/2004 09

- Min viktigste oppgave er å sikre
at vi gjennom skolene våre får

personell til vår operative 
struktur med de holdninger 
og den faglige kompetanse

Sjøforsvaret trenger. 

- Sjøforsvarets skoler skal rekruttere, selektere,
utdanne og motivere befal og offiserer til å være
målbevisste, lojale, modige og fleksible for på den
måten være gode forbilder med stor troverdighet
internt i Forsvaret og ut mot resten av samfunnet.
Sjefen for Sjøforsvarets skoler, flaggkommandør
Atle Karlsvik, er svært tydelig på hva kjerne-
virksomheten til Sjøforsvarets skoler er: 
Sjøforsvarets skoler skal syte for at Sjøforsvaret
blir bemannet med befal og offiserer med de
holdninger og egenskaper som Forsvaret ønsker.
For å klare dette er det viktig å få etablert et 
nytt seleksjonssystem for å bedre evnen til å
velge ut personell med reell motivasjon for 
langvarig tjeneste.
- Det er en stor utfordring å bevisstgjøre alt befal
på hva yrket innebærer i sin ytterste 
konsekvens og sikre nødvendig integritet i alle
ledd. Holdninger som ikke er i tråd med
Forsvarets krav må vi ikke akseptere på 
noe nivå, understreker Karlsvik. 

Relevant med mindre ressursforbruk
Sjøforsvarets skoler skal utdanne offiserer som
er forberedt til å tjenestegjøre i Forsvaret og 
som har evne til å handle i tråd med Marinens
ledelsesfilosofi. Offiseren som leveranse skal
være et helhetsprodukt som retter seg etter de
krav til kunnskaper, ferdigheter, integritet og
holdninger som kreves i oppdragbasert ledelse.
Skolene skal også tilføre Marinens personell 
den kompetanse som behøves for operativ drift,
samtidig som ressursforbruket må ned.
- Gjennom en bedre integrering av utdanning, 
trening og øving skal Marinen produsere relevant
kompetanse som gir økt operativ kampkraft på en
målrettet og kosteffektiv måte, påpeker Karlsvik. 

Skolen holder akkurat nå fokuset på omleggingen
til avdelingsbefal, samt endringen av den 
grunnleggende befalsutdanningen. 

- I omstillingsprosessen som er skissert i
Neptun legges det opp til en stillingsreduksjon og
Sjøforsvarets skoler må  ta sin del av reduksjonen.
For å nå de målsettingene er vi nødd til å gå
gjennom og revidere hele utdanningssystemet. 
Da må vi gå gjennom hva de fire skolene skal drive
med og hva vi kan sette bort til andre, forklarer
han, samtidig som han understreker at offisers-
utdanningen består av mer enn bare fagutdanning. 
- Den påvirkning vi gir elevene gjennom vår 
militære lederskapsutdanning er uhyre viktig, 
selv om vi må erkjenne at denne påvirkningen
heller ikke i dag er så god som vi skulle ønsker. 

Styrt av det operative 
Sjøforsvarets skoler skal gi utdannelse som 
er etterspurt av Kysteskadren og Kystvakten. 
- De kunnskaper og ferdigheter som vi produserer
skal være bestilt og etterspurt av kunden eller
vurdert som kritisk av skolene og de operative
miljøene sammen, påpeker Karlsvik. 
- Flere av simulatorene vi har blir i dag for
eksempel brukt alt for lite. Det kan kanskje bety
at vi har simulatorer som ”kundene” ikke vil ha,
forteller Karlsvik som har forståelse for at simu-

latorene kan bli nedprioritert 
i en ellers travel hverdag. 

Sjøforsvarets skoler loggfører nå all bruk av
simulatorene for å få en bedre oversikt over 
hvem som benytter seg av simulatorene enn 
det vi hadde før. 
- Generalinspektøren er tydelig på at trenerne
skal brukes mer. Dette betyr at vi sannsynligvis 
i mye større grad enn i dag må inkorporere 
simulatorbruk i årsprogrammet for fartøyene. 
- Nytenkning gjennomsyrer alt som skjer i 
skolesektoren. Det å kunne gjøre ting billigere 
og bedre skal være en ledetråd i alt det vi gjør. 
Vi skal på den måten være en konstruktiv og 
kreativ bidragsyter opp imot prosjekt Neptun 
og i omstillingsarbeidet i Forsvaret forøvrig.

- Vi arbeider målbevisst for å sikre personell
med riktig kompetanse for å kunne operere den 
vedtatte maritime struktur, samtidig må vi ikke
ha overdrevne forhåpninger om at det er store
innsparinger å hente i Sjøforsvarets skoler uten å
utfordre politiske føringer. I denne prosessen må
vi ikke glemme at vi samtidig skal bygge opp ny
kompetanse og drifte fregattene i Nansen-klassen
og Skjold-klasse MTBene. Utfordringene som
Forsvaret står ovenfor er formidable og vi må hele
tiden være bevisste på det ansvaret vi her har for
å sikre at disse fartøyene faktisk kan opereres av
kompetent personell når de nå etter hvert heiser
splittflagget, avslutter sjefen for Sjøforsvarets
skoler, flaggkommandør Atle Karlsvik. 

strat
egiFOKUSERT

Trenger rett holdning og høy kompetanse

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

FAKTA 
SJØFORSVARET STRATEGI: 

Ledergruppen i Sjøforsvaret er nå
klar med en presentasjon av sine
strategiske målsettinger. Balansert
målstyring er valgt som verktøy i
dette arbeidet og brukes for å se de
økonomiske rammene opp mot
ambisjonsnivået. Mer informasjon
om dette finner du på Sjøforsvarets
intranett.

I MARINEN fokuserer i høst på det strategiarbeidet 
som Sjøforsvarets ledelse er i gang med. 
De tre første artiklene stod i utgave 7, 8 og 9.
Strategiarbeidet blir fulgt opp med flere artikler fremover.
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Sjef for Sjøforsvarets 
skoler, flaggkommandør
Atle Karlsvik, er 
ansvarlig for rekruttering,
kompetanseutvikling 
og taktikkutvikling 
i Sjøforsvaret. 

- Sjøforsvarets skoler skal
sørge for at Sjøforsvaret 
blir bemannet med befal 

og offiserer med de holdninger og 
egenskaper som Forsvaret ønsker.
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Rolf Magne Albrigtsen (40) 
blir sjef på det første nye

indrekystvaktfartøyet i nord. 
- Det er ikke bare vi i Kystvakten
som nå får nye fartøyer, det gjør

også kystbefolkningen. 

Albrigtsen har jobbet i indre kystvakt siden
opprettelsen i 1996 og har lang erfaring
bak seg. Nå ser han frem til å være med 
og ta i mot de første spesialbygde båtene
for tjenesten. 
- Med de nye båtene får vi et verktøy 
som er skreddersydd for de oppgavene 
vi har, og det synes jeg de som ferdes 
på kysten har krav på, forteller den 

rutinerte skipssjefen. Albrigtsen er valgt 
til å bli den første skipssjefen i kystvakts-
skvadronen i nord, mens Terje Rødahl 
skal overta det første nye fartøyet som 
skal tjenestegjøre i sør. 
De skal følge hver sin båt i sluttfasen og
kommer blant annet til å kunne påvirke
broløsningen på hvert enkelt fartøy.

- Å plukke ut en sjef var et vanskelig valg,
vi har mange gode offiserer å velge
mellom, forteller kystvaktsjef Geir Osen. 
- Med en besetning på til sammen bare 
ni personer er ikke dette et fartøy for 
nybegynnere og etter hvert tror jeg flere 
vil fatte interesse for utfordringen det er 
å arbeide om bord med såpass liten 
besetning, forteller han. 
- De nye fartøyene gir oss uante 
muligheter, som det bare er opp til oss om
bord å utnytte. På mange måter vil det gi 

oss en helt ny type drift, forteller
Albrigtsen, som for tiden jobber 
om bord i KV Tromsø. 

Bare en begynnelse
I løpet av vinteren 2006 skal de fem 
nye fartøyene være i operativ drift, men 
kystvaktsjefen understreker at dette 
bare er begynnelsen. Målet hans 
er å fornye hele flåten. 
- Vi hadde en mulighet til å anskaffe 
inntil 10 nye fartøyer, men med de 
økonomiske rammene vi har så klarte 
vi ikke det. Derfor ble det bare fem i denne
omgang, forteller Osen. 
- Vi må ha ressurser til å seile fartøyene
også, for fartøyene produserer ingen 
kystvakt om de ligger til kai, 
understreker han. 
Det er ennå ikke klarlagt hvilke av de
eksisterende fartøyene som blir erstattet 

Nye fartøyer på plass

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]

Remøy management og Remøy shipping 
skal bygge de fem nye fartøyene.
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med flunkende nye fartøyer om vel ett år. 
- For å dekke kysten på en ordentlig måte
trenger vi minst åtte fartøyer, ett i hver
sone, men vi ønsker oss 10, forteller Osen.

Øker kapasiteten 
Med de nye fartøyene vil tjenestene 
generelt bli bedre med større kapasitet 
og vil blant annet ha bedre slepe-
kapasitet, evne til brannslukning 
og oljevernberedskap.
- Å kunne håndtere større oljeutslipp er av
nasjonal interesse, men det er også en 
folkerettslig plikt vi har. Med de nye 
fartøyene klarer vi dette på en helt 
annen måte, forteller Osen. 

Også evnen til å være kommandoplatt-
form ved større ulykker er forbedret. 
Broen er mer tilrettelagt og det er bedre
plass. Fartøyene blir utrustet med en 
12.7 millimeter kanon og med i 
besetningen er også vernepliktige som 
er opplært til å bruke våpenet. 
De nye fartøyene blir noe større enn de
eksisterende fartøyene i indre kystvakt 
og vil ha en fart på 17 knop. 
- Farten er noe mindre enn på KV Titran 
og KV Garsøy, men høyere enn alle de
andre nåværende. Muligheten til rask
assistanse opprettholder vi med 
lettbåtene som fartøyene får om bord. 
Med  to lettbråter som gjør 30 knop, 
kan fartøyene komme raskt både til 
assistanse og for å kontrollere, sier Osen.

De nye fartøyene blir bedre egnet til å 
ivareta flerbruksrollen til Kystvakten. 
- Vi har tilrettelagt fartøyene spesielt for
det samarbeidet vi driver med blant annet
politi, tollvesen, Sjøfartsdirektoratet og
forskningsmiljøene. Nå er det bedre plass
slik at de kan seile med fartøyene over 
tid dersom det skulle være nødvendig, 
forteller Osen. 

Fartøyene er også tegnet med en viss 
overkapasitetslik at de blant annet kan få
større besetning og mer utstyr senere. 
- Vi ser for eksempel på en løsning 
med en større utgave av lettbåten 
som kan være knyttet til fartøyene og 
vi får to fartøyer i ett, forteller Osen. 
Også muligheten for utstyr til taktisk
ledelse av operasjoner kan settes ombord,
og Forsvarets fellesoperative hovedkvarter
ønsker på sikt muligheten for bedre 
militær kommunikasjon med fartøyet. 

Tjener på å leie
Kontraktene er inngått med Remøy
Managment som skal bygge tre båter,
mens Remøy Shipping skal bygge to.
Fartøyene leies inn for en periode på 
15 år om gangen. Osen sier at en slik 
leieavtale har flere fordeler i forhold 
til å bygge og eie skipene selv. 
- Leveringstiden blir langt kortere enn 
dersom vi skulle gjort det samme i det
militære systemet. Rederiene står for 
driften, slik at vi slipper å ha en egen
driftsorganisasjon. Og hvis oppgavene 
våre forandrer seg slik at vi har behov 
for andre typer fartøyer, er vi ute av
kontrakten om 15 år. Da kan rederiene 
leie fartøyene ut til andre, og vi unngår 
å sitte igjen med fartøyer vi ikke har 
behov for, sier kystvaktsjefen. 

Kystvakten har leid inn fartøyer i snart 
30 år, og Osen har gode erfaringer med
denne måten å organisere anskaffelsene på. 
- Rederiene driver fartøyene svært godt 
og har omtrent aldri driftsstans.

Lengde: 47 m 

Bredde: 10 m

Fart: 17 knop

Fremdriftsmaskineri: 2000 
KW basert på dieselelektrisk 
fremdrift

Slepekraft: 20 tonn +

Dypg: 3,25 m

Depl.: 700 tonn

Besetning: 9 (to befal, fire 
sivile offiserer og tre menige)
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DE NYE FARTØYENE
Rolf Magne Albrigdtsen blir første sjef 
på de nye kystvaktfartøyene. 
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FLERE GRAVIDE 
SKAPER UTFORDRINGER

Nettverk for kvinnelig befal 
ønsker at det tas mer hensyn til 

kompetanse og utdanning når
alternativ jobb på land skal 

utarbeides. Den økende kvinne-
andelen i Sjøforsvaret gjør dette 

til en stadig større utfordring. 
I høst er åtte fregattoffiserer 

gravide eller ute i fødselspermisjon.

Leder i Nettverk for kvinnelig befal på
Haakonsvern, kapteinløytnant Kristin Liseth, 
er skeptisk til måten kvinner kan bli behandlet
når de blir gravide. At kvinner som tjenestegjør
på fartøy må gå i land så snart det oppdages at
de er gravide av hensyn til fosteret og kvinnen,
er hun glad for, men hun ønsker seg bedre
dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker 
for å forebygge usikkerhet

- I dag er det slik at noen får brukt sin 
kompetanse og flyttet til andre meningsfulle
oppgaver når de går i land, mens andre igjen
blir kasteballer mellom flere interessenter. 
En årsak er at det ikke gis klare rammer i for-
hold til ny funksjon og arbeidsoppgavene blir
lite spesifikke. Problemene kan også skyldes
manglende oppfølging, tror kapteinløytnanten. 
- Jeg opplevde det selv da jeg ble gravid. 
Jeg ble bare satt i land. Det vises ofte liten 
vilje til å kartlegge og finne frem til hva en 
kan gjøre i den perioden man går gravid. For
eksempel så risikerer du å få en stilling bare
for å ha en. Det taes ikke nok hensyn til din
kompetanse og hva du faktisk er utdannet til.
Det er ikke bra å gå rundt i sju måneder og
føle at man ikke gjør noe meningsfylt, sier hun.

Gravide i kø
Overflateflotiljen er den operative avdelingen 
i Sjøforsvaret der antallet gravide offiserer 
er høyest. I høst er åtte fregattoffiserer 
gravide eller i fødselspermisjon.
- Vi er glade for at kvinner ønsker å tjeneste-
gjøre eller være i fødselspermisjon på fregatt.
Det at tjenesten til en offiser kan kollidere med

familieforøkelse ser vi på som en utfordring,
ikke et problem, forteller Eric Støle Karlsen,
personelloffiser i Overflateflotiljen.
- Dersom du er gravid og må på land, skal den
nye stillingen din der være i tråd med det du er
utdannet til. Du skal ikke bli degradert fordi du
er gravid. Det er viktig at den gravide får en
stilling som dekker både hennes behov og våre
behov. Akkurat dette er en stor utfordring for
oss. Hvis vi har veldig mange kvinner ute på
sjøen i operative stillinger, så har vi problemer
med å finne tilfredstillende stillinger på land,
forklarer han.

- De som blir gravide har ofte hatt admini-
strasjonsstilling om bord, dermed blir det 
relevant med administrasjonsstillinger på land.
I de tilfeller der de gravide besitter operative
stillinger må de få instruktørstillinger. Det er
vanskelig for oss å ordne, og ofte må vi låne 
de gravide bort til stillinger i andre avdelinger,
sier kapteinløytnanten.

Interessert i løsninger
Lene Thorstensen tjenestegjorde på kontrakt
om bord på KNM Horten da hun ble gravid.
Hun ventet i det lengste med å fortelle at 
hun var gravid, fordi hun ikke var sikker 
på om hun da fikk videre kontrakt. 
- Hvis du jobber på kontrakt og blir gravid 
er faren stor for at du ikke får ny kontrakt. 
Det er for lett å ”la være” å gi ny kontrakt 
til de som er gravide. 

Thorstensen synes dette er rart siden
Sjøforsvaret ikke taper penger på å holde 
en gravid i jobb. De får brukt arbeidskraften
under graviditeten og når de gravide går i 
permisjon eller blir sykemeldt så er det
Trygdekontoret som betaler ut penger. 
- Arbeidsgiver har ingen økonomiske utlegg.
Gravide som er fast ansatte har omtrent
samme rettigheter som sivile og er mye 
mer beskyttet, poengterer hun.

Sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør
Trond Grytting, ønsker å legge forholdene best
mulig til rette for offiserkvinner som blir gravide,
for på den måten å sikre seg at kvinnene 
forblir i Marinen også etter at de har fått barn. 
- Dette er en utfordring vi må kunne snakke
åpent om. Vi ønsker på ingen måte å støte
kvinnene bort og er interessert i gode 
løsninger, påpeker han. 

Han forstår problemene gravide kvinner 
på kontrakt møter møter når de skal få 
ny kontrakt  
- Når vi tegner kontrakt med personell er det
på den betingelse at de faktisk kan tjeneste-
gjøre om bord. For en kvinne som er i starten
av sin graviditet kan det være ett til to år før
hun kan være på sjøen igjen. I en slik situasjon
kan det være problematisk inngå kontrakt,
mener Grytting.  

Er blitt bedre 
Regelverket om at gravide marineoffiserer 
må tjenestegjøre på land ble til i 1996. 
Før den tid var det så få kvinner på sjøen at 
det egentlig ikke var noe behov for et generelt
regelverk. Så begynte kvinneandelen å øke og
det ble viktig å legge forholdene til rette med
tanke på sikkerhet for både mor og foster. 
- Det ble gjort en medisinsk vurdering og
bestemt at gravide kvinner uten unntak må 
ha tjeneste på land, sier kommandør 
Jan Sommerfelt-Pettersen, sjef for Saniteten 
i Sjøforsvaret.
Da regelverket trådde i kraft kom det umiddel-
bart protester fra de berørte kvinnene.
Sommerfelt-Pettersen kan til en viss grad 
forstå reaksjonene som oppstod.
- Det er mer lønnsomt å tjenestegjøre på sjøen
enn på land, fordi man tjener bedre der. 
Og siden det nye regelverket bare angikk 
gravide kvinner, ble det av noen oppfattet som
økonomisk diskriminering, noe som selvfølgelig
ikke var intensjonen bak, forklarer han. 

Regelverket ble endret og kvinnelige offiserer
som blir gravide får utbetalt samme grunnlønn
i henhold til lønnsplassering i stilling før 
graviditeten. Faste tillegg som ulempetillegg
beholdes også, men ikke variable tillegg 
som følge av fartøyets seilas, timeopptjening,
eventuelle utenlandstillegg og overtid 
vil ikke komme til utbetaling. 

- Det er viktig å presisere at vi ikke helt vet
hvor farlig graviditet på sjøen er, men vi følger
et føre-var-prinsipp. Det er like ille om en 
20-årig gutt faller og skader seg, og sjansen
for det er omtrent like stor som om en gravid
kvinne skulle falle. Forskjellen er at en gravid
kvinne også går rundt med et foster inne i
magen. Derfor ønsker vi ikke å ta noen sjanser.
Det er viktig å også tenke god familiepolitikk,
sier Sommerfelt-Pettersen.

LLaarrss  AAnnddrree  FFllaatteenn
[lflaten@mil.no]



Lene Thorstensen (stor mage) 
og Mette Melsås (liten mage) 
trives som gravide marineoffiserer,
men mener det skulle vært 
lagt større vekt på å finne tilfred-
stillende stillinger til gravide 
som må gå i land.
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GRAVIDE OFFISERERS RETTIGHETER

Kvinner skal tjenestegjøre på land straks graviditet blir 
oppdaget. Dette gjøres først og fremst som et føre var- 
prinsipp i forhold til fosteret, men også for kvinnen selv.  
De gravide offiserene får under graviditeten tilbud om 
andre stillinger i Sjøforsvaret som er i tråd med det kvinnen
er utdannet til. Kvinner skal ikke bli degradert fordi hun er
gravid. Det er viktig at den gravide får en stilling som dekker

både hennes og arbeidsgivers behov. Kvinnelige offiserer
som blir gravide får utbetalt samme grunnlønn i henhold 
til lønnsplassering i stilling før graviditeten. 
Faste tillegg som ulempetillegg beholdes også, men 
ikke variable tillegg som følge av fartøyets seilas, 
timeopptjening, eventuelle utenlandstillegg og 
overtid vil ikke komme til utbetaling. 



• Styrke den operative evnen.
• Videreutvikle og etablere en maritim taktisk 

kommando (CNoTG), med tilhørende kommando-
plattform og Combat Service Support. 

• Utvikle og etablere en oppøvd og deployerbar 
”Littoral Task Group”. 

• Justere Sjøforsvarets organisasjon og iverksette 
nødvendige effektiviserende tiltak. 
Totalt antall tilsatte skal ned fra 2 200 til 1 973. 

MÅLSETTINGER

NEPTUN GJØR SJØFORSVARET BEDRE
Sjøforsvarets prosjekt Neptun

skal styrke den operative 
evnen, samtidig som antall 

årsverk skal ned. Prosjektet kan
dessuten resultere i justeringer

av organisasjonen. I 2008 
avsluttes prosjektet, men allerede

våren 2005 skal ny oppsettings-
plan fred (OPL/F) være klar. 

- Målet er å innrette Sjøforsvarets  organisasjon
slik at den operative evnen styrkes. 
Dette innebærer å iverksette nødvendige
effektiviserende tiltak, i tillegg til å utføre
pålagte organisasjonstilpasninger for å til-
fredsstille kravene om reduksjon av personell
i henhold til iverksettingsbrevet, understreker
generalinspektør Jan Eirik Finseth (bildet). 

Angår alle 
Prosjektet er en forlengelse av transforma-
sjonsordren som generalinspektøren 
iverksatte høsten 2003. Også forslagene fra
”Workshopen” som ble gjennomført i januar i
år skal ha innpass i prosjektet. Neptun ledes
av sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør
Trond Grytting, og prosjektet skal være
gjennomført innen første halvdel av 2005. 

- Alle vil på en eller annen måte bli berørt 
av Neptun. Prosjektet er generalinspektørens
verktøy for å omstille Sjøforsvaret slik vi har
ordre om gjennom iverksettingsbrevet, 
forteller Grytting. 
En av utfordringene i første omgang er å få
justert ned antall stillinger. Stillingsrammer i
ny OPL/F skal være godkjent innen 1. mai
2005. Stillingene skal være klare til utlysing i
august samme år og  bemannes fra 1. januar
2006
- Innen 2008 skal Sjøforsvaret være 
justert ned fra ca. 2200 til 1973 årsverk, 
sier flaggkommandøren. 
Han legger ikke skjul på at dette kommer til 
å bli en utfordring. I samme periode mottar
Sjøforsvaret nye fregatter og MTBer. 

Operative blir skjermet
- Vi har et klart mål om å styrke den spisse
enden. Det operative fokuset rettes mot å
bemanne Sjøforsvarets struktur i 2010 og det
er derfor ikke hensiktsmessig å redusere de
operative enhetene, understreker Grytting. 
Det blir derfor primært landorganisasjonen 
i Kysteskadren, Kystvakten og Sjøforsvarets
skoler som vil måtte ta storparten av en 
justering i stillingsrammene. 

Prosjektet utelukker ikke visse endringer i
Sjøforsvarets organisasjon, men Grytting
påpeker at det ikke er lagt opp til de store
organisatoriske endringene.   

- Vi har et åpent mandat og vil se på 
muligheten for å justere organisasjonen 
dersom det gir mer effektiv drift, 
sier Grytting. 

Vil samarbeide 
Neptun legger opp til et tett og godt 
samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
og ber om at de  støtter ledelsen for å sikre 
at arbeidstakernes rettigheter ivaretas på 
en tilfredsstillende måte. 
- I tillegg oppfordrer vi arbeidstaker-
representantene til å bidra konstruktivt 
med ideer og forslag rundt tilpasninger av
organisasjonen, understreker Grytting. KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg

[kgramshaug@mil.no]

2005 2006 2007 2008

1. mai 2005: Ny oppsettingsplan fred 
for Sjøforsvaret skal være godkjent.

1. august 2005: De nye stillingene i oppsettings-
plan fred skal være klar for utlysning. 

1. januar 2006: Den nye organisasjonen skal
etableres nytilsettinger gjennomføres.

1. august 2008: Prosjekt Neptun skal evalueres, med 
forslag til justeringer av stillinger og organisasjon.
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MITT SKIP ER LASTET MED
ET HOSPITAL

KRONIKK:

Hurtigruteskipene ”Finnmarken” og
”Midnattsol” ble sjøsatt for et par år siden.
Med hjemmel i rekvisisjonsloven og i 
samarbeid med rederiene, ble skipene 
modifisert under byggingen. Skipet kan 
motta pasienter fra sjø, land og via 
helikopterlandingsplass ombord. Pasienter
kan fraktes på båre til mottaksavdelingen 
og behandles poliklinisk eller videre med
båreheis til operasjon, intensiv eller røntgen.
Etter behandling kan pasientene legges på
pleieavdeling eller lugar avhengig av behov.
Hurtigruteskipene kan omdannes til 
hospitalsskip i løpet av dager. 
Siden modifikasjonene ble gjennomført i 
byggeperioden, ble prisen på hospitalskipene
for samfunnet meget lav. ”Midnatsol” og
”Finnmarken” er fantastiske fartøyer og 
har de fleste av de fasiliteter en moderne
sanitetsinstallasjon er avhengig av for å 
fungere – ferskvann, strøm, lagerplass samt
klima- og forbrenningsanlegg. I tillegg har
fartøyene profesjonelle mannskaper som
hver dag viser sin kompetanse i ett av 
verdens mest krevende havområder. 

Hva skal vi bruke et hospitalskip til?
Konseptet gjør hospitalkapasiteten gripbar,
modulær og fleksibel – nasjonalt som 
internasjonalt. Skipene kan benyttes 
nasjonalt i et krigsscenario ved bruk av 
rekvisisjonsloven. Skipene vil være en egnet
ressurs i en nasjonal krise- eller katastrofe-
situasjon. Hvis et sykehus blir satt ut av spill
– ulykke, brann eller terror - kan Forsvaret
stille med et fiks ferdig hospitalsskip på kaien
i løpet av dager. I NATO er det knapphet på
sanitetsressurser. Ved invasjonen i Irak i 2003

hadde amerikanerne og britene kun to 
hospitalsskip med et svært begrenset antall
intensivsenger. Våre hospitalskip kunne ha
vært et vektig og betydningsfullt tilskudd i et
slikt scenario. Skipenes integrerte helikop-
terplattform og modulære struktur gjør at de
kan ”skreddersyes” til oppdraget. NATO har
besluttet at alliansen skal prioritere og være 
i stand til å utføre humanitære operasjoner.
Konseptene er under utvikling og er testet.
Ved evakueringsoperasjonene fra Sierra
Leone og Liberia, var hospitalsskip en 
integrert del av operasjonen slik at behovet
for å plassere tunge sanitetsinstallasjoner 
på land ble redusert og styrker til vakthold
kunne frigjøres oppdragets hovedformål. 
Selv om Afghanistan ikke akkurat kan sies å
være kystnært, benyttet amerikanerne luft-
båren evakuering fra Kabul til et skipshospital.

Man kan spørre seg om dette ikke blir 
svært kostbart? Dersom nasjonen skal 
stille med en profesjonell sanitet, vil dette
koste. Når det gjelder sanitetsmateriellet, 
vil Forsvarets Sanitet gjennom utviklingen av
modulbaserte sanitetssatser kunne støtte
LAND, SJØ og LUFT og likeledes med 
sanitetspersonell. Med 22 000 leger i landet,
vil belastningen på det sivile helsevesen være
begrenset. Behovet for ytterligere logistikk
(strøm, vann, klimaanlegg, avfallsanlegg, 
vaskeri og forlegningskapasitet) er allerede
integrert i fartøyet. Gjennom offentlig-privat-
partnerskap (OPP) vil en stor del av om-
kostningene ikke påløpe før fartøyet taes 
ut til tjeneste i overensstemmelse med et
kontraktsregime. ”Det koster å være kar” 
– men gjennom Forsvarsdepartementets
moderne vinkling (efter modell av strategisk
sjøtransport) vil nok denne løsningen være 
en av de rimeligste måter nasjonen kan 
stille med et sykehus. 

Saniteten. Profesjonalisering medfører også
at beskyttelse av våre styrker og derved
saniteten må moderniseres og profesjonali-
seres. Politisk har Tyskland besluttet at 

landets styrker skal få den samme kvalitet på
sanitetsstøtte ute som hjemme. Selv om dette
ikke er formelt besluttet i Norge, er det
naturlig å tro at norske styresmakter vil legge
seg på en politikk som ligner den tyske.
Forsvarsdepartementet leder den største
organisatoriske omdanning av norske styrker
noen gang. I denne prosessen har
Forsvarsdepartementet besluttet å trans-
formere våre sanitetsfartøyer. 

Hospitalskip. Marinen fikk sitt første 
dedikerte hospitalsskip med “Søhunden”
allerede i 1700. Den  29. juni 1951 vedtok
Stortinget lov om militære rekvisisjoner. 
Med hjemmel i denne loven har Marinen 
forhånds-rekvirert og –utrustet en rekke 
sivile fartøyer.  I dag disponerer Forsvaret 
to hospitalsskip, ett syketransportskip og 
fire ambulansefartøyer med hjemmel i 
rekvisisjonsloven. Modellen som skal 
anvendes i fremtiden er kontraktsbasert 
på linje med konseptet som ligger til grunn
for strategisk sjøtransport hvor Norge har
fått en ledende og viktig rolle i NATO.
Forsvarsdepartementet har derfor besluttet 
å gjøre ett hospitalsskip gripbart uten bruk 
av rekvisisjonsloven. Forsvarsdepartementet
har vist en imponerende evne til nytenkning
gjennom oppdraget om å utvikle et hospitals-
skip og gi Forsvaret i oppdrag å forberede 
et fartøy til internasjonale operasjoner.   
Barneleken ”mitt skip er lastet med…” 
har fått ny betydning. 

KRONIKK 
I Marinen tar gjerne i mot kronikker.
Lengden på innlegget må ikke 
overskride 4500 tegn, inkludert
mellomrom. Sendes til
rreeddaakkssjjoonneenn@@mmaarriinneenn..nnoo  

Jan Sommerfelt-Pettersen

Sjef for Saniteten i Sjøforsvaret



OSLOFJORDEN: Sjøheimevernet
er i en omstillingsperiode.

Fokuset på asymmetrisk
krigføring og effektiv håndtering

av terrortrusler har blitt stadig
viktigere. I Marinen var med da

Sjøheimevernet øvde i
Oslofjorden.

- Vi er ikke elitesoldater. Vår oppgave er å skape
et situasjonsbilde over all overflateaktivitet i 
tildelt operasjonsområde og melde fra til
avsnittsjefen som igjen tar kontakt med 
sjøoperasjonssentralen ved Fellesoperativt
hovedkvarter. Vi har riktignok kapasiteter til å
borde og ransake fartøyer, men det er ikke vår
oppgave å angripe med makt. Det får vi overlate
til marinejegerne.
Ordene tilhører kapteinløytnant Bård Bjøran,
områdesjef i Østlandet sjøheimevernsdistrikt. 

Vi befinner oss på Oddane fort i Vestfold, hvor
Bjøran nettopp har holdt en kort orientering for
øvelsesstaben sin. Blant stabsoffiserene finner 
vi en fengselsbetjent og en skoleinspektør.
Felles for dem alle er at de er kalt inn for å gjøre
tjeneste i Sjøheimevernet, en avdeling som for
tiden er inne i en omfattende overgangsfase.
For å møte det nye trusselbildet vil
Sjøheimevernets styrke på 5700 mann reduseres
betydelig. Det skal også opprettes en såkalt 
innsatsstyrke som trener opp til 25 dager hvert
år. Det resterende personellet vil inngå i en
såkalt forsterkningsstyrke. Denne styrken vil
trene seks til ni dager per år, tilnærmet likt
dagens treningsmønster.

Overvåker nærområdet 
Øvelsen i Oslofjorden dreier seg om en av
Sjøheimevernets kjerneoppgaver, nemlig over-
våking og kontroll av norske sjøterritorier. Ifølge
øvelsesscenariet mottar områdesjefen melding-
er om at et uidentifisert fartøy seiler mot norske
farvann, med stø kurs mot en gasstank.
- Sjøheimevernets oppgave er å gi kommandøren
for Sjøstridskreftene ved fellesoperativt hoved-
kvarter informasjon om denne båten, blant
annet i forhold til utseende, fart og kurs.
Kjennskap til de lokale forholdene er på 
mange måter Sjøheimevernets egenart, 
forteller Bjøran ivrig.

I forkant av denne testen, eller eksamenen som
Bjøran kaller det, har mannskapene trent på
sikkerhet og forsvarlig bruk av utstyr.
Skyteøvelser har også stått på timeplanen. 
Selv om det ikke er avdelingens primære 
oppgave, kan nemlig Sjøheimevernet i 
trengte situasjoner bruke makt.
- Dersom kommandøren for sjøstridskreftene
innser at det er for sent å stoppe den fiendtlige
båten på annen måte, kan han beordre oss til å
stanse den med alle midler. Vi har våpensystemer
som er kapable til dette, forteller han.

Samarbeider med Sjøforsvaret
Sjøheimevernet har lenge samarbeidet tett med
Sjøforsvaret. Selv om Sjøheimevernet formelt
sett er underlagt generalinspektøren for
Heimevernet, overføres kommandoen til 
kommandøren for sjøstridskreftene under 
operasjoner i fred, samt i krise og krig. 
- En utenforstående vil sannsynligvis ikke kunne
skjelne mellom en offiser fra Sjøforsvaret og en
fra Sjøheimevernet. Vi bruker uniformer fra
Sjøforsvaret, i tillegg til at vi har rekvirert en del
fartøyer. Svært mange av befalet har dessuten
befalsutdanning fra Sjøforsvaret. På samme tid
har vi en del sammenfallende oppgaver, som for
eksempel overvåkning og kontroll av norsk sjø-
område.

Sjøheimvernet i endring

TTaaggee  HHeennnniinnggsseenn
[thenningsen@mil.no]

Våpenteknisk offiser, 
løytnant Øyvind Sundet 
(til venstre), 
instruerer 
artilleristene.
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Heimevernet går nå gjennom en stor-
stilt kvalitetsomlegging og skal redu-
seres fra 83 000 til 50 000 soldater.
Sjøheimevernet halveres og teller i
fremtiden totalt 2500 soldater fordelt
på fire avsnittskontor, som igjen er
delt inn i områder. Soldatene i
Sjøheimevernet deles inn i to nivå og
består av 500 soldater i innsatsstyr-
ken og 2000 i forsterkningsstyrken.

Sjøheimevernet er operativ underlagt
kommandøren for Sjøstridskreftene
ved Fellesoperativt hovedkvarter.  På
Haakonsvern bygger Sjøheimevernet
opp treningssenter med totalt 18 nye
stillinger. Sjøheimevernet styrker også
fartøysparken og innen 2008 dobles
tallet på små hurtigående fartøy fra
seks til 12.

FAKTA HEIMEVERNET

Bjøran mener Sjøforsvaret på mange måter
har en bedre forståelse av Sjøheimevernets
behov enn landdistriktene som er underlagt
Heimevernet.
- Dette er særlig tilfellet når det gjelder 
sjøgående enheter. Det er i det hele tatt
begrenset hvor mye materiell landdistriktene
kan forsyne oss med. Dette er noe av grunnen
til at Sjøheimevernet selv er ansvarlig for
styrkeproduksjon, forklarer han og tilføyer:
- Dessverre har det etter min mening vært
for få øvelser som fokuserer på samarbeidet
mellom Sjøforsvaret og  Sjøheimevernet.
Øvelse ”Blue Game” og jevnlige treninger
med Kystvakten er riktignok hederlige 
unntak, men vi kan med fordel fokusere 
enda mer på dette.

Ønsker motiverte mennesker
Nedtrappingen av Sjøheimevernet får følger
for hvilke personer som blir valgt ut.
- Vi har kort tid til rådighet og må derfor

være kresne. Det er viktig å velge ut dem
som er motiverte for tjenesten, folk som 
har lyst til å ta i et tak. Det er også viktig 
at personen har kompetanse som vi kan 
nyttiggjøre oss av, enten vedkommende 
er flink med våpen, samband eller seiling.
Videre er det en meget stor fordel å ha bak-
grunn fra Sjøforsvaret, forteller områdesjefen.

Øyvind Sundet er våpenteknisk offiser og 
en del av staben til områdesjef Bjøran under
øvelsen. Han har gått gradene fra menig 
til løytnant og mener engasjement og godt
humør kan føre til en langt hyggeligere 
tjeneste.
- Hvis du viser interesse og er interessert i 
å bidra, kan du få en ålreit tid i Heimevernet.
Selv ønsket jeg å få mer ansvar og valgte
derfor å ta et befalskurs. Jeg tenkte som 
så at jeg kunne gjøre det beste ut av hele
situasjonen. Det angrer jeg ikke på i dag,
avslutter han.

På Haakonsvern er Sjøheimevernet 
i full gang med oppsettingen av 
det nye treningssenteret. 

I august 2005 skal treningssenteret 
være etablert på Haakonsvern. 
Prosessen er allerede godt i gang. 
-  Vi lyste ut 18 nye stillinger i løpet av
november, forklarer orlogskaptein Leif
Thore Pedersen. Han leder prosjektet 
som skal etablere treningssenteret på
Haakonsvern og er på jakt etter 
instruktører innen blant annet dykking 

og bording, felttjeneste, maskin og elektro,
i tillegg til våpen og forvaltning. 
- Med Sjøheimevernets treningssenter
kommer vi til å gi soldatene bedre 
opplæring enn det de tidligere har fått.
Innsatsstyrken, som skal være klar for
oppdrag på 24 timer, kommer til å trene
25 dager i året, forteller Pedersen. 
- Vi er blitt svært godt mottatt på
Haakonsvern, det har hjulpet oss mye 
i oppstartfasen, forteller Pedersen, 
som nå håper at mange vil søke 
stillingene som instruktør.

SPØR GIS
KAN SIVILE GJENNOMFØRE 
MØNSTRINGER? 
Da det i høst ble gjennomført 
sikkerhetsmønstring på stridsbåter i
Kystjegerkommandoens Alfa-skvadron
ble det i forkant  mye turbulens 
vedrørende hvem som skulle inngå i
mønstringsteamet.  Kyststridsflotiljen
ville leie inn sivile personer til å
gjennomføre sikkerhetsmønstring på
stridsbåtene innen enkelte fagområder.
Nå lurer jeg på om generalinspektøren 
i Sjøforsvaret ønsker å åpne opp for 
at sivilt personell som ikke tilhører
Forsvaret skal kunne gå om bord på og
gjennomføre sikkerhetsmønstring? 
Vennlig hilsen Ove Rokkones,
fagleder Kystjegerkommandoen,
KNM Tordenskjold 

- Nei, jeg har ingen planer om å la 
personell, som ikke tilhører Forsvaret,
gjennomføre sikkerhetsmønstringer.

HVORFOR BRUKES IKKE OLAVSVERN? 
Hva er tankegangen, operativt, 
økonomisk og logistikkmessig, bak
avgjørelsen om ikke å utnytte fjell-
anlegget ved Olavsvern base mer i
dagens sjøforsvar, sett under det 
faktum at KJK og SHV i nord 
“skriker” etter slike fasiliteter?
Tore Røymstad, Olavsvern base

Jeg foreslo å flytte Kystjegerkommandoen
til Olavsvern, fordi dette ville gi en bedre
samlet utnyttelse av ressursene.
Stortinget valgte annerledes, og
Sjøforsvaret følger opp den beslutning
som Stortinget foretok etter behandlingen
av Stortingsproposisjon nr. 42.

Sjøheimevernet etablert på Haakonsvern

Generalinspektør Jan Eirik Finseth 
svarer på innsendte spørsmål. 
Vi oppfordrer alle til å stille 
så korte spørsmål som mulig, 
slik at vi får plass til flere innlegg 
hver gang. 

Send spørsmål til 

redaksjonen@marinen.no
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AKKURAT NÅ:
Kommandør
Bernt Grimstvedt

Aktuell fordi:
Overtok som sjef for KNM Tordenskjold 
1. november i år. Fra fregatt nummer 
to er det kompetansesenter som
har totalansvaret for opplæringen 
til de nye fregattene. 

PORTRETTET AKKURAT NÅ PORTRETTET AKKURAT NÅ  

Navn: Bernt Grimstvedt

Alder: 45 år

Familie: Kone og tre sønner (17, 12 og 10 år) 

Stilling: Sjefen for KNM Tordenskjold, Sjøforsvarets 
utdannings- og kompetansesenter for 
maritim krigføring. 

Bakgrunn: Befalsskolen for Kystartilleriet, Sjøkrigsskolen, 
Kungliga Militärhögskolan og  Forsvarets høgskole. 
Tjenesteerfaring fra fort, sjøforsvarsdistrikt, 
skoler og hovedkvarter, i tillegg til sentral 
forvaltning og stab.

EN VANLIG ARBEIDSDAG: 
- Dagen begynner ofte med en kopp kaffe og en 10-minutts 
prat om ”hva er vi opptatt av i dag”. Videre går dagen ofte i 
mye møter og så synes jeg alt for mye tid går med til lesing 
av e-post. Jeg kunne ønske jeg fikk brukt enda mer tid enn 
det jeg gjør til  å snakke med folk for å informere og 
inspisere, samt høre hva mine medarbeidere er opptatt av.

MIN BESTE TJENESTE: 
- Jeg har egentlig alltid gledet meg til å gå på jobb. Men det å
være selvstendig sjef på Hysnes fort var stas. Tiden som kurs-
deltager og hovedlærer på Forsvarets høgskole var også fin.

INTERESSER: 
- Jeg er jo sportsidiot, og i tillegg til å ta del i 
fritidsaktivitetene til barna så er har jeg ikke 
mye mer tid igjen.

HVORDAN MARINEN BØR UTVIKLE SEG: 
- Jeg håper at Sjøforsvaret utvikler seg til å ha en 
balanse mellom kompetanse- og operativ struktur.
Kompetansesentrene er nødvendig for å understøtte 
den operative virksomheten.  
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Herre i eget hus
- Vi er nødt til å lykkes, vi kan

ikke noe annet. Den nye sjefen
for KNM Tordenskjold er klar 

i sin tale. Kompetansesenteret
må lykkes i opplæringen 

av mannskapene til de nye 
fregattene og Skjoldklassen. 

Kommandør Bernt Grimstvedt har nettopp
overtatt som sjef for KNM Tordenskjold etter
å ha vært nestkommanderende i snart ett år.
Med det ble også kompetansesenteret igjen
herre i eget hus, etter at sjefen for Sjø-
forsvarets skoler også har fungert som sjef 
på KNM Tordenskjold i en overgangsperiode. 
- Selv om jeg har fungert som sjef i en tid, så
innrømmer jeg at det er gøy å se sin egen
kommandovimpel endelig vaie over skole-
senteret, forteller en nyslått skolesjef fornøyd. 

Etterspurt og relevant
Det er en etterspurt kompetanseorganisasjon
Grimstvedt har overtatt. Skolen består totalt
av seks ulike fagskoler og har til sammen 
227 tilsatte. 
- Vi har ansvaret for opplæringen i alle 
krigføringsområder i Sjøforsvaret, unntatt
spesialoperasjoner, og har over 100 000 
elevdøgn i året. Kursdeltakerne våre er alt 
fra menige til admiraler og lengden på 
kursene varierer fra fire timer til et helt år. 

Han har klare målsettinger om kvaliteten 
til kompetansesenteret. 
– KNM Tordenskjold skal være minst like gode
som de operative er på sine fagfelt. Det er til 
oss de som er på sjøen eller ved operative land-
avdelinger skal komme når de trenger råd. 
Den nye sjefen har ingen planer om å klare dette
alene. Allerede andre dag som sjef inviterte han
alle ansatte til felles møte for å fortelle mer om
hans lederskapsfilosofi og hvordan han vil at
kompetansesenteret skal utvikle seg.
– Jeg er samarbeidsorientert og ønsker at de
kreative prosessene skal blomstre nedenfra.
Mitt mål er å bli god gjennom andre. Senteret
består av seks skoler med ulik kultur som man
bare ikke kan viske ut så lett. Men vi må alle
spille på samme lag, og ha det samme 

verdigrunnlaget, skal vi lykkes. 
- Som leder synes jeg det er viktig å være en
synlig i miljøet hvor aktiviteten er. Jeg håper å 
få tid til å ta meg noen timer bakerst i klasse-
rommet for å følge med litt av undervisningen.

Trives i Hålandsdalen 
Kona er fra Hålandsdalen i Fusa og kommandøren
kommer hjem til henne og sønnene på 10, 12 
og 17 år et par dager i uka i tillegg til helgene.
Kona er odelsjente og kommandøren er 
fast avløser på småbruket.  
- Vi har bodd 15 år i Hålandsdalen, og nå merker
jeg at jeg har begynt å ta etter dialekten. 
I alle fall når jeg er hjemme på gården, 
forteller offisersønnen som er oppvokst 
i hovedsak på Østlandet. 

- Jeg trives godt blant jordnære mennesker i
Hålandsdalen. Mine sambygdinger har andre
yrker enn meg og dermed får jeg et nødvendig
mentalt avbrekk. Vi snakker om hjortejakt, 
hvordan vi skal få fikset veien til fjells og 
hvordan vi kan opprettholde grendeskolen.  

Som nabo til en verdensmester i skiskyting har
også sønnene prøvd seg i sporet med gevær. 
– Skiskyting er en fin sport hvor det ikke alltid 
er de samme som kommer først, man trenger 
å beherske kombinasjon av utholdenhet og 
konsentrasjon. Det liker jeg. 
Mye av fritiden går med til frivillig arbeid og
kommandøren er påtroppende leder i skytter-
laget, styremedlem i idrettslaget og soknerådet i
tillegg til å være varamedlem i kommunestyret.

Jobben tar tid 
- Jobben tar enda mer tid nå og jeg kan 

ikke holde på med alt det jeg har gjort før, 
forteller kommandøren som ser for seg 
at han må si fra seg et par av sine verv. 

Med en far som kontreadmiral og general-
inspektør og hele tre generalinspektører på 
kontorveggen bak seg skulle det ikke mangle 
på karrieremulighetene. 
- Jeg håper nå egentlig å få være sjef på KNM
Tordenskjold en stund, slik at jeg får se ting

utvikle seg, og er ærlig talt ikke så opptatt av
den neste jobben. Det som er viktig er å gjøre
det bra nå. 

- Det at faren min var i Sjøforsvaret har ikke
vært avgjørende for at jeg selv også endte her.
Faktisk så var det en klassekamerat på 
gym-naset som ikke ville søke befalsskolen for
Kystartilleriet alene som gjorde at jeg søkte meg
inn. Det første tjenestestedet jeg hadde var på
Bolærne fort og der hadde jeg en utrolig dyktig
sjef som var et forbilde for oss unge og er vel
den enkeltstående personen som har betydd
mest for at jeg valgte en karriere i uniform.

Fokus mot ny struktur 
Kommandøren skal styre KNM Tordenskjold
etter behov fra det operative og virksomheten
rettes nå direkte inn mot Sjøforsvarets nye
struktur. Som i resten av organisasjonen er
fokuset de neste årene rettet inn mot å ta 
i mot fartøyene i Skjold-klassen og 
Fridtjof Nansen-klasse fregattene. 
- Det er en store utfordring som vi er nødt for å
lykkes med, og så langt er vi heldigvis i rute. 
Instruktørene på KNM Tordenskjold er i gang
med utdanning av instruktører til fregattene,
samtidig som besetningen på den første 
fregatten får sin opplæring. Fra og med fartøy
nummer to er det vi som har hele ansvaret. 

Utfordringen går på hvor mye skolesenteret 
skal gjøre selv og hvor mye opplæring som 
skal settes bort.  Grimstvedt forklarer at det 
ikke er sikkert at skolesenteret skal gjennom-
føre absolutt all opplæring selv. 
- Kanskje er det mer effektivt at vi inngår et
strategisk samarbeid med andre kompetanse-
miljøer innenfor enkelte områder, påpeker han. 
For endringene kommer også til Sjøforsvarets
kompetansesenter. 
- Min hypotese at vi vil få færre årsverk til å 
løse pålagte oppdrag fremover. 
Med en alternativ tilnærming skal vi få det til,
for jeg tror ikke det er noen vei utenom.
Men kommandøren vil vokte seg for å gjøre 
KNM Tordenskjold om til et rent bestiller-
kontor som ikke selv har noe kompetanse. 
- Jeg har en betingelse og det er at det 
kompetansesenteret gjør, skal vi gjøre ordentlig.
Dersom vi ikke kan gjøre det ordentlig, skal vi
ikke gjøre det. Faget må stå i sentrum og vi
kommer uansett ikke utenom at KNM
Tordenskjold må ha høy faglig kunnskap. 
Solid faglig basis er også en forutsetning 
for å kunne lykkes som leder. For å si det slik,
jeg hadde blitt en veldig dårlig banksjef.

– Jeg er samarbeids-
orientert og jeg vil at de
kreative prosessene skal

blomstre nedenfra. Mitt ønske
er å bli god gjennom andre.

KKaattrriinnee  GGrraammsshhaauugg
[kgramshaug@mil.no]
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Vellykket internasjonalt
samarbeid
Samarbeidet mellom Dykker- og froske-
mannsskolen og de baltiske stater har
resultert i en egen baltisk dykkerskole i
Latvia. I begynnelsen av november ble de
fremste norske bidragsyterne dekorert.

Sjefen for KNM Tordenskjold, kommandør
Bernt Grimstvedt, delte på vegne av 
forsvarssjefen i Latvia ut fortjeneste-
medaljer til de orlogskaptein Petter
Christian Hanssen og kapteinløytnant 
Terje Marthinsen. I tillegg mottok sjefen 
for Dykker- og froskemannsskolen (DFS),
Dagfinn Blehr, en stor plakett for skolens
innsats i Latvia.
Baltiske dykkere ble i perioden 1998-2001
utdannet ved Dykker- og froskemanns-
skolen på Haakonsvern for å fungere som
instruktører på skolen i Liepajai Latvia, 
som først sto ferdig i 2001. Dykkerskolen,

som går under navnet Baltic States Diving
Centre, gjør landene i stand til å rydde
miner fra 1. og 2. verdenskrig.

Blir sjef for “Otto Sverdrup”
Å bli skipssjef på en av de nye fregattene 
er for Bjørn Egenberg en drøm som går i
oppfyllelse. Om et snaut år starter han i 
stillingen som skipssjef på KNM Otto
Sverdrup.
- Det er en stor ære og 
et privilegium for meg å
bli tildelt denne jobben,
sier den nåværende skips-
sjefen på KNM Bergen.
Egenberg begynner som
skipssjef på KNM Otto
Sverdrup 1. august neste
år. På det tidspunktet
gjenstår det fremdeles 
to år før fartøyet blir 
levert fra verftet.

- De to første årene vil gå med til forskjellige
forberedelser som kursing og oppbygning av
besetningen. Jeg gleder meg spesielt til å
sette sammen besetningen. Det er mange
fine ungdommer å ta av i dagens marine,

Møte i nord
BODØ: - Nord-Norge er et av våre viktigste
forsvarsområder. Vi satser hardt på Nord-
Norge og det er derfor vi er her, påpekte
Tomas Colin Archer, sjef fellesoperativt
hovedkvarter. 
Under høstens øvelse i Nord-Norge besøkte
Marinen fire nordnorske byer og inviterte
representanter fra statlige og kommunale
etater til informasjonsmøte om fremtidens
sjøforsvar i både Bodø og Tromsø.

wwwwww..mmaarriinneenn..nnoo

fotokonkurranse
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GIS PÅ BESØK: Generalinspektør Jan Eirik Finseth besøkte KNM Bergen under Joint Winter 2004. (Foto: Bjarte Midttveit, kapteinløytnant,  KNM Bergen)

Nå kan du delta i I MARINEN fotokonkurranse.
Hver måned trekker redaksjonen ut fem heldige 
vinnere som får tilsendt I MARINEN t-skjorte. 

De beste bildene kommer på trykk i I MARINEN. 
Bildet bør være typisk for aktiviteten til avdelingene 
i Marinen den siste tiden. Mot slutten av året blir 
“Årets bilde” kåret. Vinneren der får en fin overraskelse. 
Bildene bør være høyoppløselige. 
Redaksjonen forbeholder seg retten til å arkivere og
bruke bildene ved behov, mot kreditering av fotografen. 

Send inn marinebildet, ditt og 
fartøyet/avdelingens navn til 

redaksjonen@marinen.no

NB! Husk å oppgi adresse.

Les mer fra artiklene på www.marinen.no

Send inn bilder!
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Kystjegerne fikk nyttig 
ISTAR-trening
SKOTTLAND: Kystjegerkommandoen 
fikk testet seg som ISTAR-kapasitet
under øvelse Joint Maritime Course
utenfor Skottland.

Det var første gang Kystjegerkommandoen
var med på øvelse i utlandet, og 
kommandoen deltok sammen med 
et lag fra Minedykkerkommandoen. 
I tillegg var også fregatten KNM
Trondheim med på den britiske øvelsen.
ISTAR er en forkortelse for Intelligence,
Serveillance Target Acquisition and
Reconnaissance (etteretning, overvåkning,
målvalg og oppklaring).
- Øvelse JMC er en arena for å prøve ut
nye konsepter og ny taktikk. ISTAR har 
et høyt fokus, og det legges stor vekt på
optimal anvendelse av sensorer ved å

sette tingene i system og å forbedre 
utnyttelsen av tilgjengelige ressurser, 
forteller KJK-sjefen, kommandørkaptein
Morten Einbu.

Kystjegerene deltok på Joint Maritime Course 
utenfor Skottland.

Hva forbinder 
du med

velferd?
Odd André Brimsøy, 
utskrevet menig
- Jeg forbinder velferd med 
aktiviteter som er morsomme. 
Det kan være gokart, bowling,
paintball og ellers tilbud som 
kino, café og internett.

Bjørn Vidar Holm, 
utskrevet menig
- Å kunne kjøpe pornoblad og 
godteri på kiosken. Nei, for meg 
er velferd tilbudene du kan bruke
tiden på når du ikke har noe å
gjøre. Som å spille, se på tv og
surfe på internett. 

Eirik Johannessen, 
utskrevet menig
- Jeg forbinder velferd med ekstra
goder man har på fritida. Jeg 
tjenestegjør på MTB og hvis vi skal
slappe av setter vi oss gjerne på
båten med en film. Hvis du trenger
økonomisk støtte til et eller annet
så kan velferden hjelpe deg. 

Trygve Wennberg, sivil
- Velferd er tilbud som Forsvaret
gir alle ansatte. Vi på kleslageret
har like mange velferdstilbud 
som resten av basen. Personlig
benytter jeg meg av idrettshallen
med ujevne mellomrom. Kunne
nok ha vært der enda oftere.

Thomas Kristoffersen, 
kvartermester
- Å bo på Briggen når vi ligger 
til kai er velferd for meg. Jeg 
tjenestegjør på MTB og der er 
det ikke all verdens plass. Det er
dessuten stas når vi får gensere
og t-skjorter med avdelingsmerke. 

På neste side kan du lese mer om hva 
velferdskontoret har å tilby. 

KKyyssttvvaakktteenn  ii  ffoorrsskknniinnggeennss  ttjjeenneessttee
KKyyssttvvaakktteenn  sskkaall  yyttee  bbiissttaanndd  ttiill  eenn  
kklliimmaaffoorrsskknniinnggsseekkssppeeddiissjjoonn  ii  FFrraammssttrreeddeett
ii  22000055..  DDeettttee  bbllee  bbeesstteemmtt  ii  ssaammaarrbbeeiiddss--
uuttvvaallggeett  ffoorr  hhaavvffoorrsskknniinngg  nnyylliigg..

Utvalget, som består av representanter 
fra Norsk polarinstitutt, universitetene,
havforskningsinstituttet og Kystvakten,
bestemmer hvilke forskningsoppdrag 
som kan påregne støtte fra Kystvakten.

- Kystvakten har en flerbruksrolle, 
forteller kystvaktsjef Geir Osen. 
– For oss er det naturlig å gjøre så mye
som mulig for så mange som mulig. 
Derfor støtter vi samfunnsnyttige prosjekter
som er forankret i Norsk forskningsråd.

Målet er å samle kunnskap om forurensing
i Arktis og hvordan dette innvirker på det
marine miljøet. Framstredet er en viktig
indikator på sentrale klimaprosesser og
klimavariasjoner knyttet til oseanografi og
havis i Arktis, noe som har konsekvenser
for klimaet lenger sør i Europa.

Kystvakten støtter samfunnsnyttige forskningsoppdrag.
Bildet er hentet fra en ekspedisjon til Svalbard.
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Om besetningene seiler i
Skottland eller i Vestfjorden, er

uvesentlig for velferdsavdelingen
på Haakonsvern. Nå går de 
operativt til verks for å øke

trivselen uansett hvor
mannskapene er. 

- Når fartøyene er ute og seiler, om det er 
i internasjonale øvelser, eller i hjemlige
farvann, skal besetningen om bord vite at 
vi er til for å hjelpe. Vi skal være der det
skjer, lover orlogskaptein Arild Reinertsen
som startet i stillingen som velferdssjef på
Sjøforsvarets hovedbase i høst. 

Er til for alle
Velferdsavdelingen har ansvaret med å
støtte opp alle avdelinger i Sjøforsvaret.
Reinertsen understreker at ”velferden” 
er til for alle, og ikke kun for de menige. 
- Mange tror at vår jobb bare er å legge
forholdene til rette for de vernepliktige, 
og det er sant nok. Men vi er til for alle
andre også. Fra menig til flaggoffiser og
sivile i hele Sjøforsvaret, om en er til sjøs
eller på land, sier Reinertsen. 
- Vi skal også være til for familiene 
deres. Alle hører hjemme i velferds-
begrepet, akkurat som i resten av 
velferdssamfunnet, poengterer han. 

Satsingen mot en operativt rettet velferd
blitt tatt i mot med åpne armer fra det 
operative miljøet i Sjøforsvaret, og skal
bidra til å gjøre dagene om bord bedre 
over tid. Velferdsavdelingen mener dette er
nødvendig for å motivere også de seilende
enhetene til å opprettholde det høye nivået
om bord. Da et større antall marinefartøyer
hadde fellesøvelser i Nord-Norge tidligere 
i høst, hadde velferdsavdelingen i 
Bergen ordnet med fritidsaktiviteter 
for mannskapene i helgene. 

- Vi skal legge forholdene til rette så langt
ressursene holder. Det som er viktig for oss
nå er å få ordet ”velferd” på dagsorden. Vi
kan tilby mye mer enn kinofremvisning og
kantine på Haakonsvern, seier Reinertsen. 

Skal være der det skjer
Da Sjøforsvaret deltok på øvelse Joint
Maritime Course i Skottland med fregatten
KNM Trondheim og ubåten KNM Utstein i
høst, var velferdsaktiviteter også der ordnet
på forhånd.

- Når sjansen byr seg og så langt 
ressursene rekker vil vi være på plass der
styrken er samlet, både når det gjelder 
fritidsaktiviteter i sjøen og på land, men
også hvis mannskapene har personlige
problem som de ønsker å ta opp, for
eksempel med sosialkurator, seier
Reinertsen og legger til at personell fra
velferdsavdelingen under enkelte øvelser
vil være til stede i øvelsesområdene.  

- Gode velferdstilbud gir veldig god 
effekt når Sjøforsvaret er ute på tokt.
Besetningene får bedre motivasjon etter en
morsom helg. Det blir ein slags oppladning
til neste fase av toktet, forklarer velferds-
sjefen. 
Før årets høstøvelse i Nord-Norge og
øvelsen i Skottland produserte velferds-
avdelingen flere tiltak. I Edinburgh fikk
besetningene organisert aktiviteter som
kultur, friluftstur, idrett (sammen med
idrettsavdelingen i Kysteskadren) og 
rekreasjonsfasiliteter, mens i Tromsø,
Narvik og Bodø ble alle planlagte velferd-
og idrettsarrangementer samlet i et hefte
for de tre helgene øvelsene berørte. 

- Er til for alle 
Deretter ble samtlige utvalgte idretts- 
og velferdsoffiserer på fartøyene 
informert om hva som skulle skje.
- Operativ velferd handler også om å gi et
bedret tilbud og et alternativ til dem som
ikke ønsker å gå på byen hver eneste helg,
mener fenrik Asbjørn Davis som også
arbeider ved velferdskontoret i Bergen. 

Da marinefartøyene ankom Bodø, tok 
velferdstjenesten i mot mannskapene.
Hvert fartøy har én velferdsansvarlig om
bord som fungerer som velferdstjenestens
forlengede arm. Både Reinertsen og Davis
har stor tro på at velferdsbegrepet i
Sjøforsvaret vil få en bedre klang fremover,
selv om antall mannskaper vil gå ned.
- Vi vil at marinepersonell med sine familier
skal vite at vi er til for dem, understreker de to. 

Operativ velferd 
der Marinen er
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UM Thor Even Henriksen, 
fra Havøysund i Finnmark

Hvilken tjeneste har du?
- Jeg er maskinmann og smører på KNM
Bergen. Tjenesten min går ut på vedlike-
hold og oppsyn av maskineriet om bord. 

Hva ser du frem til?
- Jeg gleder til å reise litt. Det blir 
spennende å oppleve noen nye steder.

Hva gjør du på fritiden?
- Spørs om man er på sjøen eller ligger 
til land. På sjøen er det ikke så mye å 
gjøre. Enten så sover man mens man 
venter på neste vakt, ellers så ser man 
en film eller leser en bok.

Den mest positive opplevelsen 
hittil som vernepliktig?
- Det er faktisk rekruttskolen. 
Den inneholdt mye fart og action. 
Jeg lærte mye nytt der.

Og den verste?
- Oppstillingen på Madla. 
Den var ganske trasig.

Har Marinen endret deg?
- Nå har ikke jeg vært inne lenger enn 
tre måneder. Føler ikke at jeg ser noe 
annerledes på verden, men det har 
vært mange nye opplevelser.

Hva skal du gjøre når du dimmer?
- Da blir det sannsynligvis skole. 
Forkurs til ingeniør. 

GASTEN



BODØ: Da Marinen dro nordover 
for å øve i november stod det

mer enn bare øvelse på planen.
I fire nordnorske byer ble 
fremtidige marinegaster

informert om Marinen gjennom
stands og omvisninger på fartøy.

Det markerte starten på 
rekrutteringsåret 2005.

Det er tredje helgen på rad at rekrutterings-
standen arrangeres i en nordnorsk by. 
Den første helgen ble Tromsø besøkt, 
den andre helgen Svolvær og Narvik. 
- Oppslutningen har vært stor og Bodø 
er det beste stedet så langt. Nesten alle
ungdommene vi har snakket med sier de
har tenkt på Forsvaret som en mulighet. 
Så langt i dag har det vært rundt 50 ung-
dommer som har fylt ut responskort og
sagt at de interessert i Forsvaret, og på 
fredag var det omtrent 100 som fylte ut 
kortene, forteller rekrutteringsoffiser fenrik
Nina Engen ved Sjøkrigsskolen. 
På responskortene skriver ungdommene
opp navn, adresse og mobiltelefonnummer
slik at Marinen kan nå dem senere. 
- Blant annet er det disse telefonnumrene 
vi vil bruke når vi inviterer ungdom til å
komme om bord ved senere fartøysbesøk,
sier Engen. 
- Mange av disse ungdommene går på ung-
domsskolen, og det er derfor viktig å holde
dem informert en god stund, forklarer hun.

Fokus på faget
Årets rekrutteringskampanje fokuserer
bevisst på de elevgruppene som Marinen
trenger.  Derfor var yrkesfaglig elever 
og lærlinger innen aktuelle fag spesielt 
invitert til å være med.  

- På fredag hadde vi omvisning om bord på
KNM Narvik og KNM Valkyrien. Skolene
hadde i forkant fått en uke på seg å finne
interesserte elever. Vi opplevde en svært
stor oppslutning. Til sammen hadde vi 
rundt 150 elever ombord. Flesteparten av
dem kom fra yrkesfaglige studieretninger,
forteller Engen. 

- Du skulle ha sett maskinistelevene, de
strålte som noen soler etter å ha vært nede
i maskinrommet på KNM Narvik. Flere
hadde bestemt seg for å bli maskinister
allerede, smiler rekrutteringsoffiserer. 

Noen elever fikk også tilbud om å 
tilbringe arbeidsuken sin om bord på 
ett av fartøyene.

- Ved å ta elevene inn på arbeidsplassen
over en uke får vi vist elevene rundt og gitt
dem et ekte bilde av hva vi holder på med.
Dette har til nå vist seg å fungere meget bra
og det er flere elever som søker seg tilbake
til oss når de blir lærlinger, sier Engen.

Positiv respons
Mange ungdommer besøkte standen i Bodø.
De stiller spørsmål til rekrutterings-
offiserene og er nysgjerrige. 
Flere av dem er jenter. Engen og de 
andre svarer etter beste evne.
Ingeborg Amundsen (16) syns det er 
spennende å få høre hva som skjer i
Marinen og hvordan tingene gjøres der.
- Jeg har egentlig alltid vært litt interessert
i Marinen. Pappa har lært meg opp, ler hun.
Amundsen har likevel ingen ambisjoner om
å tjenestegjøre i mørkeblått.
- Jeg kan ikke tenke meg å seile på sjøen.
Det ikke helt min greie. Derimot så er jeg
litt fristet å søke meg til Luftforsvaret og
eventuelt en jobb med Sea King-helikoptre.
Det ser ut til å være veldig spennende.
- Standen vår har fått veldig positiv tilbake-
melding. Det er også noe negativ respons,
selv om det er lite av den. Den kommer
gjerne fra litt eldre, konservative menn. 
De syns det blir for mye fokus på jenter og
mener at vi ønsker jenter for enhver pris.
Guttene i Marinen er heldigvis ikke slik. 
De klager sjelden på at det kommer 
flere jenter, ler hun.

- Er i gang 
- Det er flott at vi kan bruke øvelsesukene i
nord på også å vise oss frem for ungdommen
og fortelle hva vi holder på med og hvilke
muligheter som finnes i Marinen, sier
ansvarlig for rekrutteringen til Marinen,
orlogskaptein Ole Jørgen Eikanger, som
skryter av de operative avdelingene som 
har vært med på rekrutteringstoktet. 
Toktet i nord representerte også starten på
rekrutteringsåret 2005. Ikke før søknads-
fristene går ut 1. april for lærlinger og 
15. april for befalskolen får Marinen vite 
om de har nådd ungdommen. 

REKRUTTERINGSÅRET I GANG

RETURADRESSE: Postboks 1, K-33
Haakonsvern, 5886 BERGENB-BLAD

Rekrutteringsoffiserene Erik Nordahl og Nina
Engen har fått positiv tilbakemelding på 
rekrutteringskampanjen.

LLaarrss  AAnnddrree  FFllaatteenn
[lflaten@mil.no]
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