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LEDER: TA UTDANNING I SJØFORSVARET

En ung mann kom bort til meg på Vestkanten for en 
liten stund siden og spurte litt nølende: ”Er det du 
som er Karlsvik?” Jeg måtte naturlig nok erkjenne 
at det stemte godt med min virkelighetsoppfatning. 
Den unge mannen, som viste seg å være kvarter-
mester i Marinen, spurte så: ”Er det virkelig sant 
at det ikke lenger finnes utdanningsmuligheter i 
Sjøforsvaret for min kategori, hva i all verden 
skal jeg gjøre for å kunne få en videre karriere 
i Sjøforsvaret?” 
Umiddelbart ble jeg overrasket over det bildet av 
fremtiden det unge befalet hadde, deretter ble jeg 
urolig over at dette kanskje var det bildet store 
deler av vårt unge befal har av mulighetene i 
vårt fremtidige sjøforsvar. 

I all utdanningsvirksomhet under General-
inspektørens mandat skal følgende vektlegges:
- Kysteskadren og Kystvakten sitt behov 
 er styrende
- Strengere krav til den enkelte for å konkurrere 
 seg til utdanning (ikke bare faglige, men også 
 personlige egenskaper)
- Strengere krav for å kunne bestå utdanning 
 i Sjøforsvarets regi
- Generelt mer vektlegging av både personlige 
 egenskaper (holdninger/atferd) og faglig høy 
 profesjonalitet (både lærer/elev) i all vår 
 utdanningsvirksomhet 

Vi setter med andre ord større krav både til ut-
danningens innhold og relevans, og større krav til 
den enkelte elev. Befal og mannskap som blir gitt 
lengre utdanning vil oppleve å møte strengere krav 
og klarere konsekvenser dersom man ikke oppnår 
de forventede resultater både faglig og for egen 
atferd. Årsaken til denne presiseringen er 
nødvendigheten av å kunne sikre at  fremtidens 
reduserte ressurser blir rettet mot de unge 
menneskene som ser for seg en karriere i 
Sjøforsvaret som vervede, avdelingsbefal eller 
krigsskoleutdannet befal. Unge mennesker som vet 
at de vil tjenestegjøre i et sjøforsvar som vil kreve 
mye, men også et sjøforsvar som vil gi mye tilbake 
i form av opplevelser, læring og positive erfaringer.

I dag vet vi at antall kadetter på Sjøkrigsskolen skal 
ned til maksimalt 50-60 i året, samtidig som vi skal 
innføre avdelingsbefal i Forsvaret. Sjøforsvaret har 
basert sin fartøysbemanning på et prinsipp om høy 
kompetanse i alle ledd for derigjennom å kunne 
seile med reduserte besetninger, det såkalte Lean 
Manning-konseptet. Nettopp derfor må vårt 
fremtidige avdelingsbefal, som på mange måter 
vil være ”grunnfjellet” i Sjøforsvaret, besitte høy 
fagkompetanse innen sitt fagfelt. Dette betyr, 
slik jeg ser det, at den generelle forskjellen i 
fagkompetanse til våre krigsskoleutdannede 

kadetter og vårt avdelingsbefal neppe vil være stor. 
Forskjellen vil bestå i at de krigsskoleutdannede 
vil få en grundigere lederutdanning og et større 
fokus på sikkerhetspolitikk og helhetsforståelse 
av Forsvarets rolle og betydning i samfunnet.
Alt befal i Sjøforsvaret vil ha mange utdannings-
muligheter i fremtiden. Både militær fagutdanning 
i inn- og utland, samt sivile studier ved fag-
skoler, høyskoler og universitet vil være like 
viktig i fremtiden som i dag. Hovedrekrutteringen til 
Sjøkrigsskolen blir i fremtiden fra vårt befalskorps, 
så de som har gjennomført grunnleggende befals-
utdanning (GBU) har alle muligheter åpne!
Sjøforsvarets skoler legger nå mye arbeid i å 
definere behovet og planlegge implementering 
av avdelingsbefalsordningen i Sjøforsvaret. For å 
kunne bemanne den vedtatte fremtidige strukturen 
med egnet personell, skal og må avdelingsbefals-
ordningen bli attraktiv for ungt befal. Jeg har tro på 
at motivert, dyktig og godt utdannet avdelingsbefal 
vil være med på å sikre at vi også i årene som 
kommer har et relevant og slagkraftig Sjøforsvar. 

Så til alle dere unge mennesker som tjenestegjør i 
Sjøforsvaret i dag, det være seg som vernepliktige, 
vervede eller befal, mulighetene er definitivt 
fremdeles til stede. Noen muligheter vil bli mindre 
eller borte, men flere nye dukker opp for unge 
mennesker med evner, egenskaper og tiltakslyst! 
Dersom det er noe dere lurer på eller mener er galt 
med det som nå skjer, ikke nøl med å ta kontakt 
med undertegnede eller andre i skolesektoren.

If you think education is expensive, 
try ignorance!

God seilas! 
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I Marinen er et informasjonsmagasin for alle 
avdelingene tilknyttet Sjøforsvaret. I Marinen kommer 
med 11 utgaver i året og har et opplag på 11 000.
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SJØFORSVARET
Sjøforsvaret  består av Kysteskadren, Kystvakten og skolene. 
Kysteskadren er Sjøforsvarets operative styrke på sjø og land, 
mens Kystvakten i fredstid er statens primære 
myndighetsutøver på havet og Forsvarets viktigste 
virkemiddel for episodehåndtering i havområdene. 

Sjøforsvarets skoler gir en helhetlig sjømilitær profesjons-
utdanning for at personalet skal være skikket og kompetent 
til å bruke og videreutvikle Forsvarets maritime kapasiteter. 
Norge har en svært lang kystlinje og kontrollerer et hav-
område som er nesten syv ganger så stort som vårt fast-
landsareal. De maritime styrkene  har en viktig nasjonal 
rolle i ansvaret med å overvåke og håndheve suverenitet 
i dette vidstrakte området. Samtidig fyller avdelingene i 
Sjøforsvaret de internasjonale forpliktelsene gjennom 
deltakelse i Forsvarets innsatsstyrker.  
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Stein Are Hansen er eneste nordmann med 
spesialutdanning som taktisk koordinator
på militært angrepshelikopter. 
Frem til 2006 har han hele verden 
som arbeidsplass som en del av 
Royal Navys’ 815-skvadron. 

Etter å ha avsluttet som beste-
mann på helikopter og jagerfly-
skolen i Yeovilton i Bristol våren 
2004 har den norske kaptein-
løytnanten vært med på en rekke 
spennende oppdrag for Royal 
Navy. Først i 2006 kommer han 
tilbake til Norge for å bli en del 
av fregattprosjektet. 
– Planene kan endres på kort varsel, men slik 
det ser ut nå skal vi fremover våren operere 

i Middelhavet og Afrika. I tillegg skal vi være 
med på øvelse Loyal Mariner og Marvika, 

forteller han. 

Den allsidige erfaringen vil 
komme den norske marine til 
gode når den for første gang 
tar i bruk helikoptre fra de nye 
fregattene.
– Helikoptrene er fregattens 
forlengede arm. Vi innhenter 
informasjon og kan utøve makt 
dersom det er nødvendig. 
815-skvadron kan brukes til ”alt”. 
Jeg har vært med på operasjoner 
mot terror og smugling, 

gjennomført overflatesøk og drevet 
humanitær hjelpebistand. 

INNHOLD

KYSTVAKTSENTRALEN 
GJØR KYSTEN TRYGGERE

Har fått inn over 
5000 rapporteringer. 

Side 8-9

KNM TRONDHEIM 
PÅ NATO-OPPDRAG

Familien klar 
for pappas 
utenlandstokt.  

Side 12-13

PÅ BØLGELENDE 
MED KYSTVAKTEN 

Ole Marius 
Vangstad gir gass 
med lettbåten. 

Side 22

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

Minesveiperen KNM Alta er fra midten av 
januar med i minerydderstyrken. 
Fartøyet har et mannskap på 36 og vil 
seile i styrken frem til mai 2005. 

Fregatten KNM Trondheim deltar i den 
stående atlanterhavsstyrken våren 2005. 
Fregatten har et mannskap på 120.

Ubåten KNM Utstein går i midten av januar 
ut i operasjon Active Endeavaour. 
Oppdraget i Natos kamp mot terror varer 
frem til mai 2005. Undervannsbåten har 
et mannskap på 22. 

Verdt å vite
Forsvarssjefens årsrapport
Forsvarssjefen legger 15. februar 
frem årsrapporten for Forsvarets 
militære organisasjon.

Øvelse Battle Griffin 
Forsvarets hovedøvelse i 2005 starter 
21. februar og varer i tre uker. I tillegg 
til utenlandske maritime enheter, deltar 
to fregatter, én undervannsbåt, to MTB-
skvadroner, Marinejegerkommandoen, 
Kystjegerkommandoen, KNM Valkyrien, 
KNM Tyr og tre mineryddingsfartøyer. 
Øvelsen fokuserer på håndtering av kriser 
og konflikter og Sjøforsvaret vil spesielt 
trene sikring av sjøområder og gjennom-
føre landsettingsoperasoner. 

Neptun inn i ny fase
Sjøforsvarets omstillingsprosjekt, Neptun, 
går i februar inn i fase to. 19. januar ble 
anbefalingene for justert organisasjon, 
oppgaver og årsverk som general-
inspektøren og hans ledergruppe, og 
innen utgangen av januar skal general-
inspektøren avgjøre det videre arbeidet. 

Markerer unionsoppløsingen
Sjøforsvaret kraftsamler markeringer 
av unionsoppløsningen i 1905 til en stor 
markering i Oslo 6. til 13. juni 2005 og vil 
da sette sitt preg på hovedstaden blant 
annet ved å legge en rekke marinefartøyer 
til kai. Unionsoppløsningen markes 
også under Marinens dager i Bergen 
8. til 10. april.

Har verden som arbeidsplass



Generalinspektør Jan Eirik Finseth 
har tidligere ambisiøst uttalt at 

Norge innen 2010 skal ha Europas 
beste marine. Kontreadmiralen 

holder fast på utsagnet og hevder 
årsaken er kvaliteten på den nye 

marinestrukturen. Nå får Finseth 
støtte fra de to fregattsjefene Hans 
Petter Midttun og Bjørn Egenberg. 

- Fra et teknologisk standpunkt har vi de aller beste 
forutsetningene for å bli Europas beste marine i 
2010. Dette betinger likevel at vi evner å videreføre 
og integrere personellets ferdigheter, holdninger og 
motivasjon i de nye kampsystemene.  Dette krever 
en entydig investering i vårt personell i tiden som 
kommer. Vi må ikke tro at jobben er gjort fordi de 
store investeringene er utført. Det er nå arbeidet 
virkelig begynner, sier kommandørkaptein Hans 
Petter Midttun, skipssjef på den andre nye fregatten 
som er under produksjon, KNM Roald Amundsen. 

- Ettersom Sjøforsvaret anvender Lean Manning 
Concept hvor fartøyene gies en bemanning som er 
på femti prosent av snittet i Nato, er kompetanse- 
og erfaringsnivået til Marinens personell avgjørende 

NYE KAPASITETER

GENERASJONSKIFTE I SJØFORSVARET

NYE SJØMÅLSMISSIL (NSM)
Utviklingsfasen i NSM-prosjektet skal være ferdig 
i slutten av 2006. Er den vellykket, kan det bli påfølgende 
serieproduksjon av missilet hos KDA i Kongsberg. NSM skal benyttes 
på den nye Skjold-klassen og på Fridtjof Nansen-klassen. 
Selve utviklingsfasen har en kostnadsramme på 1,8 milliarder. 

NYE MTB-ER
De seks nye MTB-ene i Skjold-klassen erstatter 
Hauk-klassen og tilfører Sjøforsvaret høy taktisk mobilitet 
og reaksjonsevne til ulike maritime operasjoner. 
Hele Skjold-klassen skal være operativ i 2010 og har en 
kostnadsramme på 4.2 milliard. Byggingen av de resterende 
fem følger budsjett og tidsplan.

FREGATTSPROSJEKTET
Erstatter dagens 40 år gamle fregatter og kommer til å bli en bærebjelke 
Forsvarets fremtidige maritime struktur. Fregattene blir operative i perioden 
2005-2010. Selve fregattprosjektet har en kostnadsramme er 15.2 milliarder, 
men inkluderer man NH 90-helikoptrene, nye sjømålsmissil og bygg- og 
anlegginvesteringer blir totalprisen på ca 21 milliarder kroner. 
Prosjektet holder budsjett og tidsplan.

SJØMOBIL LOGISTIKK
Sjøforsvaret skal anskaffe sjømobil logistikk, Combat Service 
Support (CSS), innen 2010. CSS skal understøtte maritime 
enheter direkte i operasjonsområdet. CSS erstatter da dagens 
logistikk- og støttefartøyer. Det er ennå ikke avklart hvordan 
Sjøforsvaret skal operasjonalisere CSS. 

OPPDATERING AV UNDERVANNSBÅTENE 
Undervannsbåtene gjennomgår nå en oppdatering og får 
installert nye sensorer. Oppdateringen er nødvendig for å 
opprettholde sikkerhet og kvalitet, og har en kostnadsramme 
på nær en halv milliard kroner. 

Skal fortsatt være Europas beste
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Vidar Hope
    [vhope@mil.no]  



NYE KAPASITETER

GENERASJONSKIFTE I SJØFORSVARET
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KYSTVAKTEN
Kystvakten fornyer flåten med fem fartøyer til indre kystvakt og et nytt 
havgående fartøy, KV Harstad, som i tillegg til å utføre ordinære kystvaktoppdrag, 
inngår i den nasjonale slepekapasiteten i Nord-Norge. Alle fartøyene bygges av sivil reder, 
og blir leid inn av Kystvakten på langtidskontrakt og belaster derfor ikke investeringsbudsjettet. 
For tiden utreder Sjøforsvaret behovet for investeringsmidler til Kystvakten fordi mye 
av materiellet som brukes i den daglige tjenesten er utslitt. 

for både ambisjonen om å bli Europas 
beste og vår fremtidige troverdighet og 
anseelse, legger han til. 

Er godt i gang
Generalinspektør Jan Eirik Finseth begrunner 
visjonen og det høye ambisjonsnivået med 
innfasingen av nye fregatter, nye MTB-er, 
nye sjømålsmissiler, logistikkfartøy og en 
kystvaktorganisasjon som alltid er til stede 
på havet. I tillegg kommer de øvrige 
enhetene som står oppført i den fremtidige 
styrkebrønnen.
- I 2010 vil undervannsbåtene være våre 
eldste enheter – resten av porteføljen vil være 
ny og moderne. I tillegg vil vi i mye større 
grad se profesjonalisering av Sjøforsvaret, 
og innføringen av avdelingsbefal vil være 
godt i gang, forteller kontreadmiralen. 

Må ha en klar retning
Orlogskaptein Bjørn Egenberg, som er skips-
sjef på KNM Bergen og kommende sjef på den 
tredje fregatten i rekken, KNM Otto Sverdrup, 
frykter konsekvensene av tilfeldig avgang med 
en så liten marine. 
- Vi er svært avhengige av det personellet vi 
har med oss. Bemanningskonseptet har helt 
klare begrensinger og er valgt av andre enn 
operative årsaker. I tillegg ser vi at drifts-
budsjettet går ned og forutsetningen for å 
opprettholde et tilstrekkelig nivå er øving 
og trening. Vi må for all del ikke slippe oss 
altfor langt ned, advarer han. 

Generalinspektøren ser også utfordringer i 
perioden som kommer. Utviklingen av den 
nye marinen er og blir preget av en tid med 
flere større utfordringer for å få strukturen 
på plass.  
- Jeg kan nevne som stikkord at det fortsatt 
er krav til effektivisering av Forsvaret, at 
vi har trange driftsrammer, vi har høyt 
aktivitetsnivå, vi får nedtrekk i årsverk og 
kan oppleve slitasje på personellet og vi får 

nye utdanningsmodeller. Det er derfor viktig 
at vi trekker sammen og har en klar retning, 
understreker han. 
En annen utfordring er å fase ut de 
enhetene som har gått ut på dato. 
Gamle fartøyer med høye og økende vedlike-
holdskostnader skal ut av strukturen. Det 
vil si at fregattene i Oslo-klassen, MTB-ene i 
Hauk-klassen og støttefartøyene KNM Vidar, 
KNM Horten, KNM Valkyrien og KNM Tyr blir 
faset ut i takt med innfasing av nye enheter. 
- Det meste materiellet i Sjøforsvaret har 
blitt foreldet mer eller mindre samtidig. 
Myndighetene har derfor prioritert en 
fornyelse av strukturen. Jeg opplever stor 
politisk forståelse for utfordringene langs 
kysten og i våre havområder, sier Finseth. 

Både Midttun og Egenberg ser frem til å 
heise kommando på hver sin nye fregatt, og 
prestasjonspress vil de ikke høre snakk om 
når de går om bord i femmilliardersfartøyene. 
- Utfordringene har ikke endret seg. Vi skal 
fortsatt ha personellets sikkerhet i fokus. 
Dernest skal vi sikre at vi blir i stand til å 
operere effektivt, sier Midttun. 
- Vi må fokusere på å gjøre en god jobb. Selv 
om fregattene koster fem milliarder kroner 
hver, er det besetningen vi må ta vare på. 
Det blir en enorm utfordring, og erfaringene 
vi drar med oss fra fregattene i Oslo-klassen 
blir svært viktige, tror Egenberg. 

Får en ”minimumsmarine”
- Vi gjør vårt ytterste for å fremskaffe de rette 
sjømilitære kapasitetene. Nå er vi inne i en 
omstilling med innfasing av ny struktur. 
Vi får en liten marine og alt blir ikke som 
før, men Sjøforsvarets kapasitet til å møte 
de maritime sikkerhetsutfordringene blir 
høy, sier generalinspektør Finseth. 

Kontreadmiralen understreker også at det ikke 
er rom for å redusere antallet ytterligere uten 
at det går ut over hele strukturelementet. 
Men han minner om at Sjøforsvarets 
prioriteringer bestemmes politisk. 
- Vi har ingen egen agenda, men oppdragene 
må prioriteres og balanseres. Vi kan ikke 
være overalt hele tiden. Våre ansatte skal 
også ha et liv ved siden av jobben. 
Denne problemstillingen forsterkes av 
at Sjøforsvaret skal drive kontinuerlig 
opplæring, trening og øving i tillegg 
til løpende vedlikehold. Et endret 
trenings- og seilingsmønster er 
derfor nødvendig, slår han fast.  

NYE FREGATTSJEFER: Hans Petter Midttun (t.v.) 
og Bjørn Egenberg tar kommando over hver 
sin nye fregatt i løpet av de neste årene.
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Den nye marinestrukturen 
skal kunne løse et bredt 

spekter av oppgaver. 
Orlogskaptein Atle Sommer 

tror at vi med den nye flåten 
også vil kunne håndtere 

fremtidige trusler som vi 
ikke ser i dag. 

Sommer karakteriserer den nye flåten som
en svært fleksibel og aktuell styrke. Den vil 
være aktuell for nasjonale oppgaver så 
vel som i de oppgavene som er listet for 
Nato Response Force (NRF). 
- Strukturen er aktuell både hjemme og 
internasjonalt. Flåtens sammensetning gjør at 
den på en kosteffektiv måte kan skreddersys 
etter de oppdukkende behovene nasjonalt og 
internasjonalt.  Samtidig blir vår hovedsatsing 
på kapasiteter til å håndtere kystområder 
tydeligere. Dette er kapasiteter som ser ut til 
å bli stadig viktigere for våre alliansepartnere, 
forteller orlogskapteinen som er stabsoffiser i 
Norwegian Task Group (NoTG). 

Kan gi støtte til store nasjoner
En trend i de internasjonale marineflåtene er 
at nasjonene spesialiserer seg når de setter 
sammen strukturene. Et eksempel på dette kan 
være britenes storsatsing på nytt hangarskip. 

Et så stort og omfattende prosjekt gjør at de 
må nedprioritere blant annet eskortefartøyer. 
- Viktige samarbeidspartnere satser på meget 
kostbare enheter for maktprojeksjon, 
eksempelvis hangarskip og amfibiestyrker. 
Samtidig som kostnadene forbundet med en 
slik satsing fremtvinger reduksjon av eskorte-
kapasitet, erkjenner de at eskortekapasitet 
blir særdeles viktig for å kunne utnytte hangar-
skipene og amfibiestyrkene effektivt, sier han.
Dette vil si at Sjøforsvaret i likhet med andre 
mariner med begrenset militær kapasitet i 
fremtiden kan få mer å gjøre innenfor regu-
lære maritime operasjoner som eksempelvis 
eskorte, sjøkontroll, og lignende.  

Et annet eksempel er Spanias spesialisering 
innenfor amfibieoperasjoner og den med-
følgende nedprioriteringen av kapasiteter 
til å drive anti-ubåtoperasjoner. 
- Dette gjør oss mer aktuell til å støtte opp 
der de har mangler. Norge har en sunn 
satsing til å være en så liten nasjon med 
begrenset militær kapasitet. Vi satser på 
sjøkontrolloperasjoner i kystsonen, og utfyller 
med dette samtidig våre alliertes strukturer. 
Vår utfyllende rolle ser her ut til å bli viktigere 
og viktigere, forklarer Sommer. 

Kan videreutvikles
NoTG-offiseren ser også potensial for å 
videreutvikle den nye norske marine-
strukturen i fremtiden. De nye fartøyene er 
konstruert slik at de kan tilpasses nye 
systemer og kapasiteter dersom ønskelig. 
I tillegg vil en med ulike typer enheter og 
med et bredt spekter av kapasiteter kunne 
videreutvikle operasjonsformen. 

- Strukturen for 2010 viser et spennende 
utviklingspotensial som kan gjøre oss i stand 
til å operere styrken på andre måter i fremti-
den. I dag har vi en operasjonsidé for den nye 
styrken, men denne må prøves ut og utvikles 
når vi får levert de nye enhetene. Dersom vi 
velger å gjøre ting annerledes er det rom for å 
utvikle de kapasitetene vi har. Dette gir oss en 
fleksibilitet som kan vise seg veldig nyttig.FORSVINNER FRA SJØFORSVARET

GENERASJONSKIFTE I SJØFORSVARET

2 MINESVEIPERE
Sjøforsvaret skal i fremtiden operere med seks mineryddingsfartøyer. 
To av minesveiperne skal derfor ut av strukturen. Hva som skal med 
fartøyene disse fartøyene er ennå ikke avgjort, men salg har vært 
nevnt som en mulighet. Uansett vil Sjøforsvaret sikre at verdifullt 
materiell beholdes som reservedeler.

14 MTB-ER I HAUK-KLASSEN
Hauk-klassen skal fases ut i takt med innfasing av 
Skjold-klassen og senest innen 2010. Mannskapene overføres 
direkte fra Hauk-klassen til de nye MTB-ene. Hauk-klassen blir 
frem til innfasing av Skjold-klassen og de nye fregattene de 
mest operative overflatefartøyene. Hva som skal skje med 
MTB-ene etter utfasing er ikke avgjort.

3 FREGATTER I OSLO-KLASSEN
De tre resterende fregattene i Oslo-klassen fases ut i 
perioden 2005-2008. Hva som skal skje med fregattene 
etter utfasing er ikke avgjort, men det jobbes med å 
bevare en fregatt som museumsfartøy.

- En god løsning for fremtiden

Vidar Hope
    [vhope@mil.no]  

TENKER FREMOVER: Atle Sommer mener at 
Sjøforsvaret er godt utrustet med den nye 
maritime strukturen.
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De neste fem årene gjennomgår 
Forsvarets maritime kapasiteter en 

kraftig fornyelse. Sjøforsvaret må 
tilbake til flåteplanen i 1960 for å 
vise til tilsvarende investeringer. 

 

Bare de neste fire årene får Sjøforsvaret 
investere for i overkant av 11 milliarder kroner 
og er den forsvarsgrenen som får prosent-
vis mest av investeringsmidlene i Forsvaret.  
Frem til moderniseringen er ferdig i 2010 har 
Sjøforsvaret investert for over det dobbelte. 

”Nansen” størst
- I tillegg til en rekke mindre prosjekter har 
Sjøforsvaret tre store investeringsprosjekter som 
danner grunnlaget for Sjøforsvarets struktur 
2010, forteller kommandør Per Christian Borgen, 
leder for planavdelingen i Sjøforsvarsstaben 
(SST) og ansvarlig for investeringsvirksomheten 
i Sjøforsvaret. 
Investeringen i fem nye fregatter i Fridtjof 
Nansen-klassen, seks nye MTB-er og  
anskaffelsen av nytt sjømålsmissil (NSM) er 
hovedårsaken til den store investerings-
porteføljen i Sjøforsvaret. 
-  I tillegg til de tre store prosjektene er 
oppdateringen av undervannsbåtene og 
mineryddingsfartøyene viktige. 
Undervannsbåtene skal i perioden blant 
annet få ny passiv sonar og vi skal bruke opp 
under en halv milliard på dette prosjektet. 
Minejaktfartøyene har behov for nye sonarer og 
reservedeler, men dette er ennå ikke finansiert.
 Når prosjektene er i gang er det hoved-
sakelig Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), 
som står for  anskaffelsene. Både små og store 
prosjekter krever stor innsikt og profesjonell 
utførelse av arbeidet.  
- Sjøforsvaret er i denne sammenheng helt 
avhengig av det arbeidet som utføres i 
prosjektene og av de som leder denne 
aktiviteten. Jeg synes FLO gjør en fenomenal 
jobb på dette området, forteller han. 

Må tenke helhet
Forsvaret har arbeidet systematisk for å 
fremskaffe de rette sjømilitære kapasitetene 
fremover, blant annet med samarbeid med 
Forsvarets forskningsinstitutt og andre Nato-
mariner. Borgen er tilfreds med at de kommende 
investeringene gir en balansert marine. 
– Vi må ikke bli så opptatt av et enkelt våpen 
at vi glemmer helheten. Blir ikke den ivaretatt 
i investeringene, kommer strukturen ut av 
balanse, påpeker han. Innen 2010 skal den 
nye strukturen erstatte den nåværende. 
- Detaljene omkring utfasingen er ikke klarlagt 
enda, men et svært viktig prinsipp vi følger i 
denne prosessen er at elementer som er vedtatt 
utfaset skal nedlegges så raskt som mulig, 
forteller Borgen. 

Gjenbruk av utstyr
 – Vi ønsker gjenbruk på så mye av utstyret som 
mulig. For Hauk-klassen ser vi for oss at både 
våpen, samband og kommando-, kontroll- og 
informasjonssystemer kan brukes av andre 
og skal derfor monteres av fartøyene, før 
FLO avhender enhetene. Sjøforsvaret skal 
innen 2010 også anskaffe sjømobil logistikk 
(Combat Service Support). Samtidig skal 
dagens støtte- og logistikkfartøyer fases ut. 
KNM Horten fungerer i dag som kontor-
plattform for Nansen-besetningene og vil 
gjøre det frem til de nye fregattene er levert. 
- ”Tyr”, ”Vidar” og ”Valkyrien” går senest ut av 
strukturen i 2010, men dersom den sjømobile 
logistikken er på plass tidligere, vil fartøyene 
utfases tidligere, understreker plansjefen.

FORSVINNER FRA SJØFORSVARET

GENERASJONSKIFTE I SJØFORSVARET
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Investerer for ny struktur 

KNM TYR, KNM VIDAR, 
KNM VALKYRIEN OG KNM HORTEN
Fartøyene skal fases ut når nytt logistikkfartøy er klart og senest innen 2010. 
KNM Horten fungerer i dag som kadrefartøy for besetningen til de nye fregattene og vil gjøre det til Nansen-klassen er levert. 
Det er ikke avgjort hva som skal skje med fartøyene når de er ute av strukturen.

Katrine Gramshaug
    [kgramshaug@mil.no]  

KOORDINERER: Per Christian Borgen har ansvaret 
for koordineringen av alle Forsvarets 

  maritime prosjekter.

Sommer ser også på andre styrkeelement 
som avgjørende for at den nye marineflåten 
skal bli mest mulig fleksibel.
- Tettere integrering av undervannsbåter i 
styrken, utnyttelse av helikoptrene NH-90 
og den autonome undervannsfarkosten 
Hugin, utnyttelse av ny våpenrekkevidde 
og utnyttelse av organisk og deployerbar 
logistikk. Dette er ting som kommer, og 
som vil medføre at dagens operasjonsidé 
utvikler seg, sier han.  

- Er på riktig kurs
- Vår fremtidige styrke vil bestå av færre 
enheter enn vi er vant å operere med. 
Dette vil i mange sammenhenger kunne 
gjøre operasjonene mer krevende samt 
redusere vår utholdenhet. Kvantitet er ofte 
en viktig kapasitet i operasjoner og styrke 
produksjon. Jeg tror det er meget viktig at 
vi nå lykkes med å skreddersy Sjøforsvaret 
for å møte de utfordringene som er 
forbundet med å operere en kvantitativt 
mindre marine bestående av en rekke nye 
enheter og kapasiteter, påpeker han

Sommer er også overbevist om at 
Sjøforsvaret er på riktig kurs og at de 
hele tiden vil forbedre seg. 
- Det er ikke mulig å forutsi alt den nye 
strukturen kan gi oss av kapasiteter, 
begrensninger og muligheter i første 
omgang. Dette vil vi måtte finne ut av etter 
hvert og tilpasse taktikk, teknologi og 
organisasjon etter omgivelsene. 
Vi kan forutse mye, men uforutsigbare ting 
dukker alltid opp, understreker han. 
- Det vi ser i dag er at vi snart skal innfase 
en fleksibel og slagkraftig styrke som skal 
holde et  høyt internasjonalt nivå, både som 
en styrke og som enkeltbidrag. 
Vi vil være aktuelle både i eget farvann og 
i internasjonale styrker, alle krigførings-
områder vil bli  ivaretatt og så er ikke 
minst utviklingspotensialet spennende. 
Dette blir en god løsning for fremtiden, 
konkluderer Sommer. 
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Eit drygt halvår etter opninga har 
Kystvaktsentralen på Sortland 

vist seg å vera ein stor suksess. 
Kvart døgn mottar sentralen 

nye meldingar om bruk som er 
lagt ut langs heile norskekysten, 

til glede for fiskeflåten. 

Den nye organiseringa av bruksvakta blei 
sjøsett 1. september i fjor, og allereie før 
nyttår mottok kystvaktsentralen inn-
rapportering nummer 5000. Ved å ta ut dei 
gamle bruksvaktfartøya frå strukturen og 
kraftsamle all kompetanse på land, skal 
dagens åtte tilsette i kystvaktsentralen gjera 
norskekysten endå sikrare for fiskefartøy. 
Døgnet rundt er personell på plass for å 
gi informasjon til fiskarane.

Viktig tryggleiksfaktor
- Hensikta med nyetableringa er å betre 
servicen overfor fiskarane som no kun vil 
ha eitt telefonnummer å forhalde seg til. Det 
var nemleg ikkje alltid like lett å vite kor ein 
skulle rapportere tidlegare. Bruksvaktfartøya 
endra ofte sonar og det var fleire ulike telefon-
nummer, noko som spesielt dei utanlandske 
fartøya hadde problem med å følgje opp, 
forklarer sjefen for Kystvaktskvadron nord, 
kommandørkaptein Steve Olsen. 
Ansvarsområda for den nye sentralen 
strekkjer seg frå svenskegrensa i sør, til 
grensa mot Russland i nord. Sentralen er 
lokalisert ved Sortland i Nordland og er 

underlagt Kystvaktskvadron nord. Olsen meiner 
at innrapportering er ein svært viktig trygg-
leiksfaktor langs den høgt trafikkerte kysten. 
- Det ligg mange fiskebruk i havet og vi opplev 
regelmessig at fartøy set garn og line fast i 
propellen. Med den enkle innrapporteringa 
kan vi gi ut informasjon til skipsfarten om 
korleis forholda er langs kysten anten 
elektronisk, eller i form av e-post og telefon, 
og dette kvar dag heile året. 

Å melde frå om kor fiskebruk blir sett er 
noko industrien samla tek på alvor. Olsen 
fryktar ikkje at fartøy lar vera å melde inn 
kor bruket blir sett, for å ikkje røpe dei gode 
fiskestadane. 
- Det vil verta svært kostbart dersom eit fartøy 
set seg fast i eit bruk som ikkje er registrert. 
Ein slik risiko tar ikkje fiskarane set garn og 
line, seier han. 

Arbeidsmengda aukar
Sentralen er utstyrt med det nye AIS-
systemet (Automatic identification system) og 
sporingssystemet til fiskeflåten kan gi direkte 
informasjon på eit elektronisk plott frå og til 
fartøya. I tillegg har sentralen eit tett sam-
arbeid med Landsdelskommando Nord-Norge 
(LDKN) som supplerer med opplysningar der 
det ikkje har dekning sjølv på eigne sensorar. 
Kystvaktsentralen vil alltid ha oversikt over 
kvar fartøya er og fartøya vil alltid vite kvar 
det er trygt å segle. 
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Pangstart for kystvaktsentralen

”Vi opplev regelmessig 
at fartøy set garn og 
line fast i propellen. 
Innrapportering av 
fiskebruk er difor 
ein svært viktig 
tryggleiksfaktor. 

Steve Olsen,
kommandørkaptein

Vidar Hope
    [vhope@mil.no]  



- Dei tilsette i sentralen 
har alle bakgrunn frå det 
maritime miljøet, alt frå 
tidlegare teneste i bruksvakta 
til utanriks sjøfart, forklarar 
Olsen om personellet som går 
døgnkontinuerleg skiftteneste 
og vert ekstra bemanna ved 
høg aktivitet. Som til dømes 
på seinvinteren.
- Arbeidsmengda har gradvis 
auka sidan oppstarten i fjor 
haust og vi fryktar at det vil bli 
ekstra travelt når vinterfisket 
startar opp i februar og mars, 
seier han.  

Kystvakten har greidd å føre 
den nye sentralen trygt i 
hamn, men nye utfordringar 
ventar. Allereie 1. januar i år 
overtok også sentralen det 
etablerte kontrollpunkt-
regimet. 
- Regimet er etablert for 
utanlandske fartøy som fiskar 
i norsk økonomisk sone. 
Alle utanlandske fartøy må 
rapportere til norske myndig-
heiter før dei forlét sona slik 
at vi i Kystvakten har mogleg-
heit for å inspisere desse far-
tøya, forklarar Olsen.  
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FAKTA KYSTVAKTSENTRALEN

Sidan kystvaktsentralen blei etablert 1. september 
2004, har 5200 meldingar blitt mottatt per 
31. desember. Då I Marinen gjekk i trykken hadde 
sentralen mottatt over 1400 meldingar berre for 
januar månad. Kystvaktsentralen erstattar bruksvakta 
som har vore i teneste for fiskerioppsyn sidan tidleg 
på 1900-talet. Sentralen er lokalisert på Sortland i 
Nordland og har åtte tilsette. To er alltid på jobb på 
dagtid, mens éin person følgjer med på aktivitetane 
om natta. Kystvaktsentralen er bemanna heile døgnet, 
365 dagar i året og har som hovudoppgåve å halde 
oversikt over kor garn- og linebruk er sett langs 
heile norskekysten. I tillegg overtok sentralen 
administrasjon rundt kontrollpunktregimet 1. januar. 
Sentralen er drifta av Nordnorsk Bemanning AS. Felles 
femsifra telefonnummer for heile Norge er 07611. 

ALLE FOTO: KYSTVAKTEN

Kystvakten la bak seg 
2300 inspeksjonar og 139 

redningsaksjonar då vi 
gjekk inn i det nye året. 
Kystvaktsjef Geir Osen 

har grunn til å vera nøgd 
med kystvaktåret 2004. 

- Vi har i 2004 i gjennomsnitt hatt 
15-16 fartøy på patrulje konti-
nuerleg og utført totalt 200 
oppdrag. Helikoptera har utført i 
overkant av 500 patruljedøgn med 
to-tre timar flytid kvar dag, og i 
tillegg har dei to kystvaktflya 
gjennomført vekevise tokt i 
Nordsjøen og rundt Svalbard.  

Dette kan flaggkommandør Osen 
konkludere etter eit travelt år. 
Saman med andre statlege etatar 
har Kystvakten oppretthaldt trygg-
leiken til sjøs. Den totale utsegla 
distansen per 1. desember var 
670 000 nautiske mil, noko som 
tilsvarar ein distanse på om lag 
31 gonger rundt jorda. 
Patruljeområdet til havets vaktarar 
er stort og skipstrafikken har gitt 
utfordringar. 

Over 40 000 anløp
- I gjennomsnitt har rundt 250 
norske og 100 utanlandske store 
fiskefartøy segla i våre havområde 
på ein vanleg dag. I tillegg er det 
meir enn 40 000 utanlandske fartøy 
som anløp norske hamner i løpet 
av året, forklarar Osen. 
Samarbeidet mellom dei statlege 
etatane som har ansvar i kysten 
og havområda er aukande. 
- Samarbeidet er positivt og 

har gitt resultat. Vi har blant 
anna registrert 632 oppdrag for 
Kystdirektoratet, 690 for Politiet
og 325 for Tollvesenet, seier han.  

Og statistikkane fortsett innan 
fiskerikontroll. I desember hadde 
Kystvakten utført 2341 fiskeri-
inspeksjonar. Osen fortel at det 
er avdekka mange brot på fiskeri-
bestemmingane.
- Det er blitt gitt 261 åtvaringar, 
46 er meld til Politiet og vi har 
utført 24 oppbringingar. 
Dette syner ei auking av dei mest 
alvorlege brota, samanlikna med 
2003, forklarar han. 
Tilstrekkeleg kontroll av eit 
fiskefartøy krev kunnskap og 
lang erfaring. Det kan difor bety 
opp til åtte til ti timar hardt arbeid 
for inspektørane. 

Bygger nytt
I løpet av fjoråret har Kystvakten 
også fått andre ting enn gode tal 
å gleda seg over. 28. januar i år 
vart det nye havgåande fartøyet KV 
Harstad døypt (les meir om dette 
i portrettet). I tillegg godtkjente 
Forsvarsdepartementet i november 
at fem nye fartøy til indre kystvakt 
skulle byggast.

- Dette blir mindre fartøy som skal 
patruljere innanskjærs og nær 
kysten. Fartøya vert spesialbygd for 
kystvaktoperasjonar og vil avløyse 
dei eksisterande som vart bygd for 
heilt andre oppgåver, seier Osen. 
Fartøya skal leigast inn for ein 
periode på 15 år. Dei nye fartøya vil 
gi Kystvakten vesentleg betre evne 
til å utføre kontroll, yte assistanse 
og ivareta miljø- og oljevern-
beredskapen langs kysten. 
Dei første fartøya er venta å vera i 
operativ drift første kvartal 2006.    

Vidar Hope
    [vhope@mil.no]  



• 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. Katrine Gramshaug

[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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Prosjekt Neptun skal klargjøre 
Sjøforsvaret for fremtiden. 

Hovedmålet med prosjektet er 
å styrke Sjøforsvarets operative 

evne. Nå starter neste fase av 
omstillingsprosjektet som skal 

lede frem til et detaljert forslag 
på ny organisasjon. 

 

Prosjekt Neptun foreslår at Sjøforsvaret i 
fremtiden skal organiseres og styres gjennom 
tre søyler;  Kystvakten, Norwegian Task Group 
(NoTG) og Marinens drift- og styrkeproduksjon. 
Sjøforsvaret er i dag organisert på Sjøforsvarets 
skoler, Kystvakten og Kysteskadren og 
forslaget betyr i praksis en sammenslåing av 
Kysteskadren og Sjøforsvarets skoler, mens 
Norwegian Task Group videreutvikles til en 
stående enhet. 

Arbeidet med Sjøforsvarets omstillingsprosjekt 
Neptun ble igangsatt høsten 2004 og general-
inspektøren er svært fornøyd med den jobben 
som så langt er gjort. 
- Jeg er imponert over det grundige arbeidet 
som er gjort av alle som har bidratt i prosjektet 
til nå, understrekte generalinspektør Jan Eirik 
Finseth, da han fikk presentert resultatet av 
prosjektets første fase. 

Arbeid ut i organisasjonen 
I fase to er ansvaret for delutredningene gitt ut 
i organisasjonen. Detaljert organisasjonsskisse 
og fremtidig navnebruk skal være ferdig og 
presentert for generalinspektøren 18. mars. 
- Sjefen for Sjøforsvarets skoler skal lede 
arbeidet med Marinens drift- og styrkeproduksjon, 
og sjefen for Kystvakten skal ta for seg egen 
organisasjon, forklarer Grytting. 
I tillegg skal sjefen for Undervannsbåtflotiljen 
lede arbeidet med utviklingen av Norwegian Task 
Group, mens sjefen på KNM Tordenskjold skal 
se på hvordan Sjøforsvaret best mulig kan sam-
arbeide på tvers av organisasjonen, forteller han. 
- Fokuset for delutredningene skal være på egen 
organisasjon, men det skal også se på tiltak 

Tar Sjøforsvaret inn i fremtiden
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Katrine Gramshaug
    [kgramshaug@mil.no]  

PROSJEKT NEPTUN:



• 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. Katrine Gramshaug

[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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 Hvem:  Elisabeth Natvig
 Alder:  44 år
 Grad:  Flaggkommandør
 Stilling:  Sjef for Forsvarets kompetansesenter 
  for kommando, kontroll og informasjons-
  systemer 
 Tidligere tjeneste:  Det maritime kompetansesenteret KNM 
  Tordenskjold, daværende Befalsskolen for 
  Marinen i Horten, Harstad sjøforsvars-
  distrikt, sjøtjeneste fra fregatt i tillegg til   
  fellesstillinger siden 1996. 

- Hva gjør du nå?
- Vi er i etableringsfasen for Forsvarets 
kompetansesenter. Nå har vi fått overført grunn-
startpakken bestående av 96 årsverk fra Hæren, 
i tillegg til 24 offiserer fra Sjøforsvaret, men 
de sitter foreløpig i Bergen. Per 1. august 
skal vi ha 166 årsverk på plass. 

- Er det hektisk?
- Det er ikke så ille, men vi har ganske stramme 
tidslinjer å forholde oss til. Og det er flere 
hurtige avgjørelser som må bli tatt for å komme 
oss videre. Men hektisk? Du kan skrive at 
det er overkommelig og veldig morsomt. 

- Og når skal alt være på plass?
- I følge iverksettingsbrevet skal vi være 
operative innen 1. januar 2006, men vi har som 
intensjon å bidra med leveranse til den neste 
NRF-styrken (Nato Response Force, red. journ.) 
til sommeren. I tillegg skal vi prøve å gi flere 
ulike leveranser i løpet av året blant annet i 
form av øvelse Battle Griffin 05. 

- Hva synes du om Sjøforsvarets 
utvikling det siste året?
- Jeg synes at generalinspektøren har tatt et 
godt grep på organisasjonen og at utviklingen 
er positiv. Det skal bli spennende å se hvordan 
vi håndterer innfasing av store prosjekter som 
de nye fregattene og MTB-ene. Og jeg er jo 
selvfølgelig spesielt spent på hvordan 
Sjøforsvaret kommer til å prioritere KKI-
systemer (kommando, kontroll og informasjon), 
noe som er en forutsetning for å få lov til å delta 
i fremtidige allierte operasjoner, i forhold til mer 
tradisjonelle våpensystemer. 
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I FARTAsom kan bedre samarbeidet på tvers av 
organisasjonen, understreker Grytting, og 
legger til at det som er viktig er at Neptun 
gis Sjøforsvaret en robust organisasjon som 
sikrer endringsevne når det er nødvendig. 

Gjøres operativ
Lederen for prosjekt Neptun har tro på at 
det arbeidet som nå gjøres er riktig vei for 
Sjøforsvaret. 
- Prosjektet Neptun gir oss en formidabel 
mulighet for å videreutvikle Sjøforsvaret til en 
så operativ organisasjon som overhode mulig. 
I forhold til de undersøkelser som er gjort i 
prosjektet har jeg sett at dagens organise-
ring av Sjøforsvaret ikke er den optimale. På 
mange felt er koordringeringen dårlig, målene 
er ikke klart definerte og mange miljøer 
holder på med det samme, påpeker han.

Mye av arbeidet i første fase av prosjektet har 
vært konsentrert om å definere hva som 
ligger i å styrke den operative evnen. 
- Vi har konkludert med at evne til hurtig 
deployering av Norwegian Task Group (NoTG), 
bestående av kampenheter innen alle krig-
føringsområder med én sjef og ett mål, vil 
heve vårt operative nivå, forteller han. 
For at dette skal lykkes må Sjøforsvaret få de 
nye enhetene til å fungere sammen med de 
eksisterende. Innen 2010 får Sjøforsvaret nye 
MTB-er og fregatter, i tillegg til at nytt 
konsept for sjømobil logistikk (Combat 
Service Support) og taktisk båtskvadron (TBS) 
skal utvikles. Samtidig foregår det en viktig 
utvikling av dagens struktur, og kampevnen 
bedres også ved å utvikle og levere en 
operativ marinejegerkommando, kystjeger-
kommando, minedykkerkommando, i tillegg 
til undervannsbåter og minekrigsfartøyer.
- Gjennom å ta NoTG-konseptet videre, vil 
vi ikke bare kunne delta internasjonalt, 
men det er også avgjørende for å kunne 
håndtere kriser og konflikter langs vår 
egen kyst og i norske havområder, legger 
flaggkommandøren til.

Nivådeler styrken
Prosjekt Neptun har også jobbet frem 
systematisert nivådeling av Sjøforsvarets 
styrker i fremtiden. 
Kystvakten skal fortsatt være operativ hele 
tiden, og primært drive daglige operasjoner, 
mens Marinens kampkraft skal graderes i tre 
nivåer:  Det høyeste nivået er ”operativt og 
mønstret”, det midterste ”under opplæring” 
og det laveste nivået er ”i opplag eller tungt 
vedlikehold”. Det høyeste operative nivået 
skal være klar for å løse et skarpt oppdrag 
nasjonalt eller internasjonalt på kort tid.

Neptuns forslag for fremtidens sjøforsvar
• Sjøforsvaret skal organiseres og styres 
 i tre ”søyler”.
• Marinens kampkraft organiseres i tre nivåer. 
 Kystvakten er fortsatt ”alltid til stede”.  
• Norwegian Task Group (NoTG) skal 
 utvikles fra en kadrestab til stående enhet. 
• Nye fregatter og nye MTBer skal fases inn 
 og gjøres operative
• Marinejegerkommandoen, Kystjeger-
 kommandoen og Minedykkerkommandoen 
 skal videreutvikles.
• Evnen til rask deployering skal økes 
 ytterligere og det skal utvikles en ”Taktisk 
 båtskvadron” og en ”Combat Service 
 Support”-avdeling for å øke denne 
 deployeringsevnen. 
• Det skal gjennomføres effektiviserende 
 tiltak for samhandling i og mellom 
 organisasjonsleddene – både internt i 
 Sjøforsvaret og i forhold til Forsvarets 
 øvrige staber og avdelinger. 
• Sjøforsvarets evne til taktikk- og konsept-
 utvikling skal videreutvikles og styrkes.
• Sjøforsvarets bestillerkompetanse og  
 leveransekompetanse skal videreutvikles 
 og styrkes.
• Det samme skal enkeltmannsferdigheter, 
 holdninger og profesjonalitet, samt god 
 kommando og kontroll og systemer som 
 understøtter dette. 
• Sjøforsvaret skal bedre rutiner, planer og 
 konseptutvikling og videreutvikle et konsept 
 for samvirke mellom Marinen og Kystvakten. 
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” I forhold til de undersøkelser 
som er gjort i prosjektet 
har jeg sett at dagens 
organisering av Sjøforsvaret 
ikke er den optimale.

Trond Grytting, leder av prosjekt Neptun

Få fortløpende informasjon om 
prosjektet under Neptun-portalen 
på Sjøforsvarets intranettsider. 



I februar drar pappa og maskin-
mester John Håkon Andersen på 

utenlandstokt med KNM Trondheim. 
Han synes Sjøforsvaret har fått 

en bedre familiepolitikk de 
senere årene. Samtidig er det 
blitt lettere å holde kontakten 

med hverandre.

- Det har vært en ruvende utvikling. Da jeg reiste 
på internasjonalt oppdrag for første gang i 1987, 
manglet vi Internett, telefon og andre 
kommunikasjonssystemer. På samme tid har 
Sjøforsvaret lagt forholdene mye bedre til rette 
på andre måter, for eksempel i form av familie-
arrangementer, forteller Andersen.
Andersen er maskinmester om bord på fregatten 
KNM Trondheim, som fra og med februar vil være 
Norges bidrag i Natos stående atlanterhavsstyrke. 
Det blir hans femte internasjonale operasjon.
- Det har på mange måter vært en kulturendring 
i Sjøforsvaret når det gjelder familiepolitikk. 
Det er ikke lenge siden det var litt tabu å ha 
hjemlengsel. Man skulle helst ikke fortelle 
at man savnet familien. I dag blir hjemme-
situasjonen tatt mer alvorlig. 

Sa god natt hver kveld
Familien på fem har etter hvert blitt vant til faren 
er borte i perioder. Verken Håkon (15), Endre (11) 
og Audun (6) kan huske noe annet.
- Det er noe jeg har blitt vant til. Pappa begynte 
å seile før jeg ble født, så det har liksom alltid 
vært vanlig at han var borte. Det hender ofte at 
jeg savner han, særlig når det er snakk om spill, 
sport og andre gutteting, forteller Endre.
Etter hvert er også kona Britt Benjaminsen blitt 
vant til at mannen i perioder er mye borte. 
- Det blir en del ekstra arbeid når det bare er 
én forelder. Man må hjelpe barna med leksene 
og kjøring og henting blir nesten en daglig ting. 
Videre må man ofte på egen hånd ta avgjørelser 
som begge foreldrene egentlig bør stå for, 
forteller hun. 

Familien klar for pappas utenlandstokt

Tage Henningsen
    [thenningsen@mil.no]  
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PÅ OPPDRAG

FAMILIEN ANDERSEN: Håkon (15), pappa John Håkon 
og Audun (6) diskuterer fregatt-toktet.
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Erfaringer viser at mange 
offiserer ikke forbereder 

familien ordentlig på det lange 
fraværet forbundet med 

internasjonale operasjoner.

- Familien er meget viktig. Jeg har erfart at 
så å si alle på et eller annet tidspunkt har 
bekymret seg over hjemmesituasjonen. 
For å øke den operative kapasiteten er det 
svært viktig for Sjøforsvaret at alle føler seg 
vel. Derfor er det essensielt at de ansatte 
får støtte hjemmefra.
Det forteller psykolog Bjørn Helge Johnsen, 
medlem av Sjøforsvarets støttelag, en 
forening som ble opprettet etter forliset av 
KNM Oslo i 1994. Organisasjonen tar sikte 
på å yte støtte til de forskjellige avdelingene 
i Sjøforsvaret etter kriser, alvorlige ulykker 
og dødsfall i tjenesten.
- Det er viktig å forberede familien og seg 
selv mentalt på hva som vil komme. Det er 
dessuten bra om praktiske ting er avklart, 
eksempelvis økonomi. De som føler at de 
har ordnet opp på hjemmebane føler seg 
bedre under toktet, forteller han.

Lettere å holde kontakt
Det er ikke lenge siden de fleste 
utenlandsopphold varte i 6 måneder. 
I dag ser vi en tendens til at operasjonene 
blir noe kortere, som oftest 3-5 måneder. 
- Hvilke konsekvenser får et slikt fravær 
for samboerskap og ekteskap?
- Skilsmisseraten er veldig høy i Norge. 
Lange utenlandsopphold er i seg selv ikke 
ødeleggende for ekteskapet. Folk som 

allerede har problemer kan imidlertid få 
disse forverret. Det gjelder å rydde opp 
hjemme først, forklarer Johnsen.
Mange er usikre på hva de skal si til barna 
når de skal ut på et langvarig tokt. Er det 
lurt å fortelle den hele og fulle sannheten? 
- Hvordan reagerer barna når en av 
foreldrene er borte så lenge? 
- Barn skjønner generelt veldig mye. Det er 
ikke lurt å lure dem, men samtidig bør man 
ikke fortelle ting som gir grunnlag for frykt. 
La dem forstå at det er viktig det mamma 
eller pappa gjør. Send dem gjerne bilder 
og postkort. Det kan for eksempel skape 
trygghet om barna får se fartøyet hvor 
forelderen holder til, forteller han.

Reaksjoner i ettertid
Undersøkelser som er foretatt på mann-
skaper som har deltatt i internasjonale 
operasjoner, viser at det for manges 
vedkommende er vanskelig å venne seg til 
livet hjemme etterpå. Johnsen mener dette 
har sammenheng med høye forventninger.
- Det er vanlig at mannskapene føler en form 
for apati etter et lengre utenlandsopphold. 
Man henger liksom ikke helt med. Ofte er 
det slik at man er fysisk og psykisk utslitt, 
og regelrett forventer å få hvile, samhold og 
sex – altså gode ting. Deretter viser det seg 
at man kanskje møter en sliten kone, som 
ønsker hjelp og innsats. Det gjelder altså å 
justere forventningene noen hakk, forteller 
han. Psykologen mener det også finnes 
positive sider ved utenlandsopphold.
- Det er lett å trekke frem de negative 
aspektene ved utenlandsopphold når det er 
snakk om familie. Det er lett å glemme at 
familien totalt sett kan komme sterkere ut 
av dette. For å si det litt banalt, kan man 
virkelig merke at man elsker hverandre, 
avslutter han.

Andersen mener det har blitt lettere etter 
hvert som familien har fått mer erfaring 
og barna blitt eldre.
- Jeg husker at jeg hengte opp et stort 
fregattbilde over sengene deres da de var 
mindre, i tilfelle de savnet meg. Så avtalte 
jeg med guttene at hver kveld klokken åtte 
skulle jeg være i det ene vinduet på bro og 
si god natt. Guttene likte det, forteller han.

Trenger ikke vite alt
Selv om Andersen holder seg oppdatert 
på hjemmefronten, er det langt ifra alt 
han får vite.
- Vi har en gjensidig forståelse om at John 
Håkon ikke trenger å vite alt som skjer. 
Det er ikke nødvendig at han går rundt og 
bekymrer seg unødig, og det er uansett lite 
han kan gjøre hvis han er i Middelhavet, 
sier kona Britt, som forteller at familien 
sannsynligvis vil besøke pappaen mens 
han er på tokt i vår. 

Mange har vanskelig med å tilpasse seg 
livet hjemme etter å ha deltatt på et 
utenlandsoppdrag. For Andersens familie 
sin del er det ikke alltid like lett å venne 
seg til at han er hjemme igjen.
- John Håkon kan ikke forvente å skli rett 
inn i den normale familierutinen etter et 
oppdrag. Familien har fått en egen rytme 
og dagene går sin gang. Han må rett og 
slett avklimatiseres først. Det er for 
eksempel viktig at han spør om ting før 
han blander seg inn. Dette er noe man 
må snakke sammen med hverandre om, 
forteller hun og legger til:
- Det kan være lurt å ta 3-4 dager alene 
sammen med ektefellen, rett og slett for å 
hente seg inn igjen samtidig som han blir 
oppdatert på familiesituasjonen.

Internasjonal deltakelse
Siden 1968 har den norske marine deltatt fast i maritime stående styrker. 
Etter hendelsen 11. september 2001 har Norge også deltatt nærmest 
kontinuerlig i Natos kamp mot terror gjennom operasjon Active Endavour, 
med fregatter, undervannsbåter og MTBer. Overvåkningsoperasjon 
skal forebygge terrorvirksomhet og bidra til sikkerhet i Middelhavet og 
Gibraltarstredet. KNM Trondheim går fra midten av februar inn som 
en del av den stående atlanterhavsstyrken, Standing Nato Response 
Force Maritime Group 1,  som er på beredskap til å 
delta i Active Endavour. 

”- Jeg husker at jeg hengte 
opp et stort fregattbilde over 
sengene deres da de var mindre, 
i tilfelle de savnet meg. 
Så avtalte jeg med guttene at 
hver kveld klokken åtte skulle 
jeg være i det ene vinduet 
på broen og si god natt.

John Håkon Andersen, 
pappa og maskinmester

PÅ OPPDRAG

- Forbered familien på fraværet 

Tage Henningsen
    [thenningsen@mil.no]  



KRONIKK

INTERNASJONALE OPERASJONER OG SJØFORSVARET

 
17. desember i fjor kom KNM Ula tilbake 
etter nok et lengre tokt til Middelhavet og 
deltakelse i operasjon Active Endeavour.
Dette toktet føyer seg i rekken av mange 
internasjonale oppdrag de siste årene, der 
både fregatter, MTBer, mineryddere, mine-
dykkertropp, spesialstyrker og ubåter har 
deltatt. I løpet av relativ kort tid har dette 
blitt en så selvfølgelig del av Sjøforsvarets 
virksomhet at vi ser det som naturlig, men 
fortsatt utfordrende og lærerikt. Det unike 
med Sjøforsvaret er at slike oppdrag ikke 
har krevd dramatiske endringer verken i 
organisasjon, beredskapskrav, grunntrening 
eller plattformer. Sjøforsvaret hadde en  
marine som var vant med å seile inter-
nasjonalt og som etter hvert hadde nok 
frivillige til at bemanning var uproblematisk. 
Men operasjonene har skiftet karakter og 
foregår til dels i andre farvann enn tidligere.

Hvorfor er internasjonale operasjoner blitt 
viktigere, og går det på bekostning av evnen 
til å operere hjemme?
La oss se på det siste først. Selv om vi
deltar ute, er den overveiende del av Marinen 
fortsatt hjemme. Og av oppdragene ute er 
de fleste i regi av Natos stående styrker som 
til tider også opererer i våre farvann. Seilas 
i norske farvann er fortsatt det mest vanlige 
enten det gjelder oppøving, taktiske øvelser, 
større fellesøvelser eller kun navigasjons-
trening. Slik bør det også være. Vi skal ha 
fleksibilitet til å kunne dra ut på kort varsel, 

men drive normaloperasjoner hjemme. Det er 
her vi bor, her vi har støtteapparatet og her vi 
har verdens mest utfordrende farvann. Det er 
norskekysten som setter standarden. Det har 
gitt oss et renommé som eksperter på kyst-
nære operasjoner som vi fortjener, men som 
må vedlikeholdes og videreutvikles.

Interoperabilitet er et nøkkelord i Nato. 
Fartøyene får nye besetninger, språk-
problemer har alltid eksistert og Nato er 
utvidet med nye medlemsstater. I tillegg fore-
går en fornying både av fartøystyper, våpen og 
sensorer, tilhørende taktikk og operasjons-
konsepter.  Alt dette krever samøvelser.
Men den viktigste grunnen til at internasjonale 
operasjoner er viktig er endringene i sikker-
hetspolitikken. Norges sikkerhet ivaretas ikke 
lenger utelukkende ved å vokte egne grenser. 
Globalisering er et stikkord som dekker flere 
utviklingstrekk. Trusselen fra terrorisme og 
spredning av masseødeleggelsesvåpen er 
reell og angår oss alle. 
Vi er også med i en allianse, Nato, som har 
tatt viktige grep for å være relevant i en ny tid. 
I øyeblikket er alliansen engasjert i artikkel 
fem-operasjon  i Middelhavet, i opplæring av 
irakiske sikkerhetsstyrker, på  Balkan, i luft-
operasjoner over nye medlemsstater og ikke 
minst gjennom ISAF i Afghanistan. 
Alle steder er Norge med. 

Det er vanskelig å se noe motsetningsforhold 
mellom de internasjonale operasjonene og 
Sjøforsvarets virksomhet hjemme så lenge 
balansen er slik den hittil har vært. Det ene 
utfyller det andre. Vi får testet vår status mot 
andre og vinner verdifulle erfaringer.
Våre fartøyer er anskaffet fordi vi trengte 
dem i Norge, men de er også anvendbare 
ute. Gjennom nye fartøy og moderniseringer 
forbedres også evnen til å kunne operere i 
varmere strøk.

Ett av vedtakene fra Natos toppmøte i Praha 
i november 2002 var opprettelsen av Nato 
Response Force (NRF). Styrken blir Natos 
hurtige reaksjonsstyrke med bidrag fra alle 
forsvarsgrener. Deltakelse i styrken vil være 
et viktig bidrag for å ivareta kollektiv sikker-
het. NRF skal samtidig være den drivende 
faktor for alliansens transformasjon. Blant 
oppdragene NRF skal kunne utføre er 
evakueringsoperasjoner, maritim interdiction, 
minerydding, embargo og opposed entry-
operasjoner. Styrken skal ha full operasjonell 
kapasitet fra oktober 2006. Offiserer fra Sjø-
forsvaret er allerede involvert i hovedkvarter-
stabene både på land og til sjøs. I tillegg er 
enheter fra Sjøforsvaret innmeldt til alle kon-
tingenter. NRF 4 som varer fra januar til juli 
2005 har 3 norske fartøyer med (KNM Utstein, 
KNM Alta og KNM Vidar). De stående flåte-
styrker skiftet navn 1. januar 2005 og skal fra 
samme dato betraktes som stående elementer 
i NRF. NRF kan bli satt inn både innenfor og 
utenfor Natos kjerneområde og oppdrags-
typene indikerer at dette kan bli krevende 
operasjoner. Norsk deltakelse forutsetter høyt 
faglig nivå før beredskapsperioden starter.

Nato har ennå ikke har iverksatt noen full 
NRF-operasjon, men konseptet viser hvilke 
nye utfordringer internasjonalt vi kan stå 
overfor i fremtiden.

Av kontreadmiral Jan Reksten, 
sjef for avdeling for operasjons- 
og beredskapsplanlegging.

KRONIKK 
I Marinen tar gjerne i mot kronikker. Lengden på innlegget må ikke overskride 
4500 tegn, inkludert mellomrom. Sendes til redaksjonen@marinen.no 

”- Det unike med Sjøforsvaret 
er at slike internasjonale 
oppdrag ikke har krevd 
dramatiske endringer 
hverken i organisasjonen, 
beredskapskrav, grunn-
trening eller plattformer.
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Det har gått ett år siden første 
utgave av I Marinen kom ut. Nå tar 
redaktør Katrine Gramshaug med 

seg gode erfaringer inn i årgang 
nummer to. Målet er å utvikle bladet 

videre for å gjøre det så informativt 
og spennende som mulig. 

Redaktøren har fått mange gode tilbakemeldinger
etter at den første utgaven kom ut for nøyaktig 
ett år siden. Etter 11 utgivelser får bladet 
imidlertid noen utseendemessige forandringer. 
- Ved å gå inn i et nytt år velger vi også å 
innføre elementer av den nye fellesprofilen 
som på sikt skal gjelde for hele Sjøforsvaret, 
sier Gramshaug. 

Er til også for familien
I løpet av våren vil redaksjonen også gjennom-
føre en leserundersøkelse for å få en oversikt 
om hvordan bladet oppfattes blant leserne. 
- Vi har fått utrolig mange tilbakemeldinger, 
både fra personell internt i organisasjonen, men 
også fra lesere utenfor Forsvaret. Det er ekstra 

hyggelig at ektefeller 
av offiserene finner 
bladet interessant. 
En av målsettingene har 
nemlig vært å nå ut til så 
mange som mulig både i 
Forsvaret og samfunnet 

for øvrig, sier hun og tilføyer at leser-
undersøkelsen kommer på vårparten. 
I Marinen-redaksjonen holder til på Haakonsvern 
i Bergen, men redaktøren ønsker å reflek-
tere det som skjer også andre steder der 
Sjøforsvaret er representert. 
- Vi har som mål å få med oss det viktigste som 
skjer og er stadig på reisefot. Bladet kommer 
ut én gang i måneden, men den samme 
redaksjonen har også ansvaret for Sjøforsvarets 
internettsider,  hvor vi kommer med daglige 
oppdateringer om det som skjer i Sjøforsvaret. 
- Bladet vil i stor grad fortsette som før slik 
leserne kjenner det i tiden fremover. 
Bladet er ment som en viktig kanal å gi 
informasjon gjennom i et forsvar som er 
preget av omstilling, forklarer hun. 

- Send inn tips
Hvert kvartal blir bladet evaluert av et 
redaksjonsråd bestående av representanter 
fra skolene, Kystvakten, Kysteskadren, 
Sjøforsvarets hovedbase og Sjøforsvarsstaben. 
- De kommer med innspill fra sin organisasjon 
om hva som er bra og hva som bør bli bedre 
i bladet. I tillegg er de vår kontaktperson i de 
ulike organisasjonene, sier Gramshaug. 
Interessen rundt I Marinen har gradvis økt 
gjennom hele fjoråret. Abonnementlisten vokser 
for hver måned og opplaget er nå oppe i 11 000.
- I Marinen er et informasjonsblad for absolutt 
hele Sjøforsvaret. I tillegg har vi som mål å nå 
interesserte lesere i Forsvaret ellers, i andre 
statlige etater, hos politikere, for pressen og 
ikke minst for familiene til Sjøforsvarets 
personell, forteller hun. 

ETT ÅR MED I MARINEN

Vidar Hope
    [vhope@mil.no]  

FYLLER ETT ÅR: - Vi tar i mot tips. Flere av sakene vi har skrevet om det første 
året kommer fra tips fra leserne, forklarer redaktør Katrine Gramshaug. 
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Orlogskaptein Morten A. Høvik,
sjefen for Minedykkerkommandoen 

- Hvordan er det å være sjef for 
minedykkerne? 
- Det er fantastisk å jobbe her. Det er 
faktisk så gøy at jeg kunne tenkt meg å 
gjøre det resten av livet. Miljøet er aktivt, 
personellet er topp motivert og utfører en 
utmerket jobb. Ikke en dag uten nye 
utfordringer. 

- Så hva holder dere på med nå? 
- Vi er opptatt av å høyne øvingsnivået. 
Skal vi være ”gripbare” må det øves 
kontinuerlig for å opprettholde et 
forsvarlig kompetansenivå innen vårt 
krigføringsområde. Akkurat nå legger vi 
siste hånd på verket ifm planlegging og 
klargjøring til øvelse EODEX i Nord-Norge. 
Foruten oss selv deltar US Navy Mobile 
Unit Eight fra Sicilia. Samt minedykkere 

fra Estland, Litauen og Latvia. Hovedfokus 
for øvelser er utførelse av minedykking 
under arktiske forhold samt  operasjoner 
i kalde strøk. Å drive eksplosivrydding 
under arktiske forhold krever spesial-
kompetanse. Vi skal blant annet utføre 
dykking og eksplosivrydding under is.  
I faser av øvelsen vil vi samarbeide med 
KJK, noe som er svært aktuelt ifm land-
baserte eller kystnære operasjoner. 

- Øver dere mye sammen med 
andre nasjoner?
- Ja, vi både øver og operer sammen med 
andre nasjoner, dette er svært viktig for å 
være forberedt på å løse oppdrag i krise og 
krig. Mener også at vi har et har en viktig 
oppgave i å formidle den kunnskapen vi 
besitter i forhold til operasjoner i kalde 

strøk. Så langt i år er det ikke planlagt 
noen internasjonale oppdrag, men skulle 
det bli aktuelt så er vi klar på kort varsel.   

- Hva skal dere ellers gjøre i vår?
- Vi skal være med på øvelse Battle Griffin 
samt MCOPLIT (Mine counter measure 
operation Lituania). Det er  et skarpt 
oppdrag som  innebærer at vi sam-
arbeider med eller leder baltiske dykkere. 
Forøvrig satser MDK sterkt på å utvikle 
bedre ryddeteknikker på grunt vann. Dette 
sammenfaller med de behov Nato har. 
Det har vært økt etterspørsel etter 
minedykkekommandoens tjenester, 
som medfører et svært høyt press på oss. 
Ikke minst er fokuset på den ”Littorale 
krigføringen” årsak til dette. 

Avmelding!



“Helt om” for befalsskolen
Fra høsten 2005 legges 
befalsutdanningen om. 

Rekruttskole på Madla, tre 
måneder på seilskute og en seks 

måneder lang fagutdannelse 
er noe av det fremtidens

befalselever må gjennom.

- Den nye ordningen tar større hensyn til at vi 
har fått et mindre forsvar med færre stillinger 
og begrensede økonomiske midler. 
Vi forsøker å utnytte institusjonene og 
kapasitetene vi allerede har på best mulig 
måte. Samtidig mener vi at det er like god 
kvalitet på utdannelsen som før.

Det forteller sjef for befalsskolen, kommandør-
kaptein Per Jan Skjegstad. Han var leder for 
arbeidsgruppen som ble nedsatt for å vurdere 
dagens befalsskoleordning. Et av forslagene 
som ble tatt til følge var å legge mer vekt på 
å rekruttere befal direkte fra førstegangs-
tjeneste eller blant vervede.

- Vi har lagt opp to løp. Det første skal 
erstatte dagens grunnleggende befalsordning, 
som gjelder for befalselever som kommer 
rett fra videregående skole. Denne ordningen 
består av ett års utdannelse og ett års 
plikttjeneste. Det andre løpet skal være en 
videreføring av dagens ordning med å 
rekruttere befal etter førstegangstjenesten. 
Disse må gjennomføre et befalskurs på tre 
måneder, forteller Skjegstad.

Må gjennom rekruttskole
Elevene som kommer rett fra videregående 
vil ikke lenger tilbringe hele det første året 
på befalsskolen i Horten. Nå starter befals-
utdanningen  med en tre uker lang opptaks-
periode (en videreføring av konseptet 
gjennomført sommeren 2004) og en seks 
uker lang rekruttskole som gjennomføres 
på  KNM Harald Haarfagre i stedet.

- På rekruttskolen lærer rekruttene om 
sanitet, våpenopplæring og andre ting en gast 
må kunne. Dette er emner også en befalselev 
må være godt kjent med. Samtidig vil de også 
få en idé om hvordan det er å være rekrutt, 
selv om de rett nok skal organiseres i egne 
kompanier, forteller orlogskaptein Sigvard 
Sandvik, stabsoffiser ved Sjøforsvarets skoler.

Lærer samarbeid
Etter at rekruttskoleperioden er over, vil elev-
ene starte på neste fase av utdannelsen, nem-
lig en tre måneder lang seilas med seilskute. 
I begynnelsen vil fartøyet seile langs kysten 
og besøke de største byene, men etter hvert 
vil den sette kursen mot sydligere strøk. 

- Befal fra Sjøforsvaret må være i stand til 
å gjennomføre lengre tokt, og det er noe av 
grunnen til at denne delen av utdannelsen 
er så viktig. Vi fokuserer på sjømannskap og 
samhold, at elevene evner å takle et trangt 
miljø hvor de hele tiden må samarbeide med 
andre. Er de ikke i stand til det, har de ingen-
ting i Sjøforsvaret å gjøre, slår han fast.

Etter seilskutetoktet er over vil befalselevene 
begynne på selve fagutdannelsen, som inn-
holdsmessig avhenger av hvilken linje man 
velger. Denne delen varer nærmere seks 
måneder og vil foregå som et samarbeid 
mellom Sjøkrigsskolen og skolesenteret 
KNM Tordenskjold.
- Elevene vil bo på Sjøkrigsskolen i Bergen 
og får dermed sett litt hvordan kadettene 
har det. Hele tiden er det snakk om å utnytte 
eksisterende ressurser, forteller Sandvik.

Tage Henningsen
    [thenningsen@mil.no]  
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I det siste tiåret før 1905 ble det bevilget mye 
nytt materiell til både Hæren og Marinen i 
et forsøk på å presse den langt fremskredne 
løsrivelsesprosessen fra Sverige. Pansring og 
tungt artilleri var nå i vinden. Sommeren 1905 
ble det til sammen i Marinen og Hæren mobi-
lisert over 22 000 mann, men ikke et skudd 
ble løsnet. De norske og svenske forhandlerne 
nådde sitt forlik i Karlstad 23. september 
1905 og Norge skulle bli selvstendig, men 
svenskene hadde ført tøffe forhandlinger 
og et av vilkårene var at flere av de nye fest-
ningene på svenskegrensen skulle demoleres. 
Marinens fartøyer ble derimot ikke rørt.

Marineoffiser som norsk konge
Det passet Marinen bra at den danske prins 
Carl som ble Norges nye konge var marine-
offiser fra den danske marinen. Kongen ble 
en gang spurt om han følte at han hadde 
makt som konge. På det svarte han at makt 
hadde han ikke følt siden han var sjef på 
kanonbåt. Som konge vet man jo ikke engang 
hvem som er ens nestkommanderende! 
Det måtte to folkeavstemninger til før den nye 
kongefamilien ble hentet syd av Drøbak fra 
det danske kongeskipet Dannebrog og seilt 
inn med marinefartøyet Heimdal i tett snødrev 
25. november 1905. Marineuniformen skulle 
bli hans kjennemerke i 52 år som regent. 

Intern uenighet om flåteplaner
I forkant av 1905 hadde Skagerrak vært 
prioritert i påvente av et skandinavisk 
oppgjør, men i tiden frem mot 1914 tilsa den 
sikkerhetspolitiske utviklingen at forsvaret 
av Norge måtte skje langs hele kysten. 
Dette ville kreve en større flåte, og den 
eksisterende måtte moderniseres. Dessverre 
oppsto intern uenighet om hvilke fartøystyper 
og hvilke operasjonsområder som skulle 
prioriteres. Man så flåten i forhold til 
trusler hvor enten Tyskland, Russland eller 
Storbritannia skulle bli involvert. 
Dessuten var det veldig kostbart for en små-
stat som Norge å henge på den teknologiske 
utviklingen. Svaret ble nøytralitet, men 
nøytralitet må hevdes. I 1910 kom det i 
skyggen av den pågående ”admiralsstriden” 
mellom kommanderende admiral Chr. Sparre 
og admiralsstabssjef Urban J. R. Børresen. 
Først etter at de to admiralene hadde gått 
ble det ro og en ny plan kunne vedtas, 
Flåteplanen av 1912. Norge var den små-
staten med størst handelsflåte i verden, 
men uten en marine som kunne forsvare den. 
Utviklingen i Europa, og ikke minst flåte-
kappløpet mellom Tyskland og Storbritannia, 
gjorde at sjømilitær nøytralitetsvakt ble 
prioritert. Det ble vedtatt at det skulle brukes 

15 mill kroner på to panserskip på 4900 tonn. 
På grunn av krigsutbruddet ble de holdt 
tilbake i England. Pengene ble tilbakebetalt 
og gikk til neste prosjekt, Flåteplanen av 
1915. Også denne gang var enighet vanskelig 
og nyanskaffelser skjedde ad hoc. 
Da 1. verdenskrig brøt ut hadde Marinen 
100 fartøyer fordelt ut langs hele kysten i 
nøytralitetsvakt. Blant dem fire panserskip, 
fire ubåter, tre torpedojagere, to kanonbåter 
og 31 torpedobåter.

Ungdommen tok initiativ
Til tross for den nevnte uenighet ble den 
første ubåten Kobben anskaffet i 1909. Det 
var eventyrlystne offiserer som bemannet 
de etter hvert fire ubåtene, og det var nok den 
samme eventyrlyst som gjorde at de unge 
ubåtoffiserer i 1912 tok initiativ til å skaffe 
Marinen det første flyet. Det fikk navnet 
Start og var et toseters rekognoseringsfly 
med en toppfart på 100 km/t bestykket med 
en karabin. Det ble kjøpt i Berlin for 30 000 
kroner innsamlet fra private givere, og en av 
de største var selveste Kong Haakon. Dette 
bidro til at Marinens flyvevæsen ble opprettet 
1. august 1912 og Marinens flyvebaadfabrik 
produserte sitt første fly i 1915. 

De første ti årene etter unionsoppløsningen 
var for Marinens del preget av uenighet, men 
den raske teknologiske utviklingen, folkeviljen 
og personlige initiativer gjorde viktige steg i 
riktig retning. Men optimismen skulle snart 
vise seg å snu til en nasjonal antimilitarisme. 

25. NOVEMBER 1905: Den nye kongefamilien 
ankommer det selvstendige Norge med mari-
nefartøyet Heimdal.

Også fra førstegangstjenesten
Dagens ordning med å rekruttere befal blant 
de som er ferdig med førstegangstjenesten 
vil beholdes. Disse må, i likhet med de andre 
befalselevene, gjennomføre en tre måneder 
lang seilas, men siden de allerede har 
gjennomført førstegangstjeneste, er det ikke 
nødvendig å gjennomføre de andre modulene.
- Noen elever som blir rekruttert via denne 
ordningen må riktignok ta noen ekstra 
kurs, som gjerne varer fra to til ni uker. 
Befalskurset er en fleksibel ordning som vi 
har gode erfaringer med, avslutter Sandvik.

 DETTE ER SAKEN: 
 • Den grunnleggende befalsordningen endres 
  og består av ett år med utdannelse (rekrutt-
  skole, befalskurs og fagutdannelse) etter-
  fulgt av ett år med plikttjeneste. Selve befals-
  kurset er på 3 måneder og kan også tilbys 
  de som har avtjent førstegangstjeneste.

 • Befalskolen i Horten vil flytte de 
  administrative funksjonene til festningen 
  Den Norske Løve og antall stillinger vil 
  reduseres fra 85 til 20.

 • Flere utdanningsinstitusjoner vil ha viktige 
  roller i forbindelse med den nye ordningen. 
  KNM Harald Haarfagre vil stå for seleksjons-
  perioden og rekruttskolen, Befalskolen for 
  Sjøforsvaret vil ha ansvaret for seilasen, 
  mens KNM Tordenskjold og Sjøkrigsskolen 
  vil samarbeide om fagutdannelsen.

 • Rundt 160 befal vil bli utdannet hvert år.  
  Halvparten av disse vil rekrutteres etter 
  førstegangstjenesten.

 • Dagens UB-ordning (Utskrevet befal) vil  
  beholdes til høsten, men vil etter hvert
  bli revidert.

NY BEFALSSKOLE:
Per Jan Skjegstad 
har gjennomført 
store omstillinger i 
sin organisasjon.

I forbindelse med 100-årsmarkeringen 
av unionsoppløsningen fra Sverige 

har I Marinen fått orlogskaptein 
Ola Bøe Hansen ved Forsvarets 

stabsskole til å belyse noen små og 
store hendelser som har satt sitt 

preg på Marinen fra 1905 og frem til i dag.

Fra løsrivelse til verdenskrig
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   AKKURAT NÅ: 

Kapteinløytnant
Odvin Nilsen

Aktuell fordi:  
Bygge- og skipssjef på Kystvaktas
nyaste fartøy, KV Harstad. Fartøyet 
vart døypt av Marit Nybakk 28. januar. 
Allereie i midten av februar er 
kystvaktfartøyet klar for oppdrag. 

NAVN: Odvin Nilsen
ALDER:  35 år
FRÅ:  Herøy
GRAD:  Kapteinløytnant
FAMILIE:  Kone og to søner på 5 og 12 år.

STILLING:  Skipssjef på KV Harstad, Kystvaktens nyeste fartøy. 

BAKGRUNN:  Sivil maritim høgskole, befalsskule i Horten. 
 Sjøteneste om bord i KV Nornen og KV Farm 
 (artillerioffiser, takkeloffiser, navigasjonsoffiser), 
 KV Volstad jr (nestkommanderande), KV Lafjord 
 (skipssjef), KV Tromsø (navigasjonsoffiser og nest-
 kommanderande) og KV Normand Trym (skipssjef). 
 I tillegg teneste som personelloffiser i KV Sør og 
 kvalifikasjonskurs på Sjøkrigsskolen. 

EIN VANLEG ARBEIDSDAG: 
- På verftet tek me til klokka halv åtte og byrjar med å ta ein 
prat om dagens gjeremål. Etterpå går dagen med til oppfølging, 
kontroll og godkjenning av det som skjer om bord. Dette kan 
gå på større overordna avgjersler, eller ned til detaljnivå. 
Avsluttar dagen med å gå runde i båten etter at arbeidet er 
ferdig, for å registrera ting som må diskuterast og eventuelt 
justerast. Då legg eg planar for neste dag. 

MI BESTE TENESTE: 
- Det må vera den eg har no. Det har vore spennande å følgje 
prosjektet frå båten berre var ei skisse på arket, til den no ligg 
ferdig. Det å vere med og skapa noko og så hausta erfaringane 
når det vert teke i bruk, på godt og vondt, gir ein utruleg god 
ballast vidare. Det er mange praktiske detaljar som skal til for 
at båten blir så funksjonell som mogleg, noko som gir 
utfordringar heile vegen.

INTERESSER: 
- På fritida likar eg å halda på med noko praktisk. 
Eg likar småsnikring og på den måten har jo denne jobben 
passa meg utmerka. Det einaste aberet har vore at jobben 
har vore så omfattande at det har gått ut over tida med familien. 
Når eg har tid likar eg å vere på sjøen og elles ute i friluft. 

KORLEIS BØR SJØFORSVARET UTVIKLA SEG? 
- Eg er tilhengar av den kombinasjonen av sivilt og militært 
personell som me har om bord i mange av kystvaktfartøya i 
dag. Ved å blanda personell med sjøkrigsskolebakgrunn med 
sjøoffiserar med sivil bakgrunn, trur eg me får særs gode 
resultat. På same vis trur eg det er nyttig å la sivile reiarlag 
byggja fartøy der det er mogleg. I Kystvakta har dette vist seg 
å vera ei fleksibel og god løysing. 
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NYBYGGJAREN
SØVIKNES: Når du les dette 

er mykje allereie gløymt. 
Seine kveldar, støv, bråk og 

utforutsette problem er borte. 
Då er KV Harstad døypt, Marit 

Nybakk har for lengst sendt edle 
dråpar i skutesida og det nye 
kystvaktfartøyet har begynt å 

førebu seg på sitt fyrste oppdrag.  

Då I Marinen besøker Søviknes Verft utanfor 
Ålesund var alt dette framleis knappe tre veker 
til. Skipssjef og KV Harstads eigen byggmeister, 
kapteinløytnant Odvin Nilsen, har ei begynnande 
rynke i panna. Telefonen ringjer støtt, og på 
bru ser det ut som den byggeplassen det 
verkeleg er. Men kapteinløytnanten smiler 
likevel. Byggmeisteren har kontroll og er 
sikker på at det kjem til å bli ferdig i tide. 
 - Det er ei spennande tid, og når KV Harstad 
no straks er ferdig og klar for oppdrag, skal 
det verte det best eigna kystvaktfartøyet for 
slepe- og oljevernberedskap, fiskerioppsyn og 
aksjonsleiing me har, seier Nilsen, før ein ny 
telefon bryt han av. 
 
Fylgt ”Harstad” tett
Bakgrunnen for nybygget er Stortingets ynskje 
om å ha kraftige slepefartøy i nordområda. 
Hausten 2003 kom ordninga på plass og den 
nordlegaste delen av den utsette norskekysten 
vart delt mellom Sjøforsvaret og Kystverket. 
Kystvakta inngjekk kontrakt om bygging av 
nytt kystvaktfartøy med ”Normand Trym” som 
førebels løysing for å ta den eine delen, KNM 
Valkyrien fekk betra slepekapasitet og vart andre 
fartøy i slepeberedskap, medan Kystverket leigde 
inn ”Skandi Beta” og tok siste skjerv av 
slepeberedskapen i nord. 
 
Odvin har på heiltid fylgt KV Harstad sidan 
skroget kom som ”Hull 143” frå Romania til 
Søviknes i oktober i fjor. Men prosjektet har 
vore kapteinløytnanten sin ”baby” lenge før det. 
- I juni 2003 vart eg plukka ut til å vere fyrste 
skipssjef på kystvaktfartøyet som skulle inngå 
i slepebåtberedskapen. I august same år inn-
gjekk Kystvakta kontrakt med Remøy Shipping 
om 10 års leige av eit fartøy, og planlegginga av 
Kystvaktas eigen spesialbygde slepar tok til for 
min del, forklarar han. 

-I byggeperioden stilte reiarlaget med ”Normand 
Trym” og eg heiste kommando der i oktober. 
Erfaringane med tunge slep var tilnærma lik null 
for oss då me byrja å vera i slepeberedskap. KV 
Normand Trym er eit ankerhandteringsfarty 
spesialbygd for sleping og det sivile mannskapet 
om bord sat på svært god erfaring. Gjennom 
øvingar og oppdrag vi har gjennomført har vi 
lært svært mykje av både båt og mannskap, 
og det har vore til god hjelp i planlegginga av 
KV Harstad.

Børsta stål og oljevern 
Når Odvin blir bedd om å forklare dei særmerkte 
eigenskapane til båten er han ikkje sein å be. 
- Til kystvaktfartøy å vera er det ein kraftig hav-
gåande slepebåt. I tillegg har båten veldig gode 
kapasitetar innan oljevern og aksjonsleiing. I sivil 
samanheng er ikkje slepekapasiteten så stor, 
men likevel stor nok til å kunne slepa dei største 
tankbåtane som går langs kysten. 
Kapteinløytnanten lover at mykje god kystvakt-
erfaring er lagt inn i nybygget. 
- Det som har vore styrande for min jobb i denne 
prosessen er å gjera fartøyet funksjonelt og mest 
mogleg retta mot dei oppgåvene KV Harstad 
skal ha. Me har nytta erfaringane me har gjort 
oss tidlegare, mellom anna frå KV Ålesund, KV 
Tromsø og no seinast KV Normand Trym, noko 
som gjer at dette skal verte eit svært godt verkty 
til å verne om ressursane langs kysten. 

KV Harstad er ein moderne båt. Den tradisjonelle 
messingen er erstatta med børsta stål, innrei-
inga er gjennomført med lys beige skott, 
mørkeblå møblar, kirsebær treverk og skifergrå 
detaljar. Det vel 80 meter lange fartøyet består 
av åtte dekk totalt, av dei er fem over hovud-
dekket. Total tonnasje er 3132 tonn. 
- Me får god plass om bord. KV Harstad er nesten 
like stor i tonnasje som Nordkapp-klassen, men 
besetninga tel berre ca 20, med fire militære 
offiserar, fem sivile og 10-12 menige. 

Starta som 16-åring
Det var aldri andre alternativ enn sjøen for den 
komande skipssjefen på KV Harstad. Like før 
han fylte 17 år mønstra ungguten frå Herøy på 
ein linebåt og var ute i samanhengande 13 ½ 
månad berre avbrekt av 5 dagar turskifte kvar 
6.-7. veke.
- Eg hadde heilt sidan eg var liten tenkt meg ei 
karriere på sjøen. Det blir gjerne slik når ein bur 
slik til. Enten så trekkjer sjøen, eller så tek ein 
avstand. Nokon vil hevda at eg, som kjem frå eit 
så typisk fiskarmiljø, har gått over til fienden, 
men eg vil heller sei at eg brukar den tilhørig-
heita  eg har til fiskarane på ein positiv måte i 
Kystvakta. 

- Kystvakta er ikkje firkanta og vi gler oss ikkje 
over dei fiskarane me klarar å ta. Me skal utvisa 
skjønn og handheva regelverket på ein fornuftig 
måte, understrekar han. 

I det siste har det blitt mange lange kveldar for 
35-åringen og kapteinløytnanten innrømmer at 
det til tider har gått ut over familielivet. 
- Kona mi veit at eg likar dette og har lagt til 
rette for at eg kunne halda på med det. 
Men, eg kunne nok ikkje strekt det så mykje 
lenger no, forklarer han.  
- Mest jobbing var det eigentlig før eg tok til 
med dette på heiltid i haust. 
Reiarlaget som byggjer båten kjem frå same 
kommune som skipssjefen og når det var tid for 
friveker frå KV Normand Trym venta oftast nye 
arbeidsøkter på reiarkontoret. 
- Den yngste sonen min på fem var med meg 
ofte og er blitt lei meir enn ein gong. 
- For meg har familieturane til Kystvakta blitt 
svært viktige. Då får borna og kona vera med og 
sjå staden der eg jobbar, og eg trur det er heilt 
avgjerande for at me kan kombinera ein slik jobb 
med familieliv. 

Snart på feltet
Etter at KV Harstad er døypt 28. januar er 
mannskapet klart for oppdrag nesten med det 
same. Dagen etter går båten rett ut på testar for 
Dynamisk Posisjonering (DP). Så blir det interne 
øvingar nokre dagar for å læra å ivareta eigen 
tryggleik. Skipssjefen gler seg til å oppleva båten 
i bruk og sjå at alt fungerar som det skal. 
- Operasjonsrommet er på same dekk som bru, 
men lagt 50 centimeter lågare. Dette gjer at det 
er lett for navigatørane å kikka over operasjons-
rommet og til det som skjer akterut. 

Nilsen trekkjer også fram at nesten alt utstyret 
om bord er plassert inne i oppvarma rom. Det 
gjer at sjølv i vinterkulde og dårleg vær står 
både utstyr og mannskap tørt, enten det gjeld 
fortøying eller til dømes klargjering og stell av 
oljevernutstyret. 
- Dette er valt fordi det aukar tryggleiken og 
dermed operativiteten, samstundes som 
vedlikehaldskostnadane på utstyret blir mykje 
lågare, fortel kapteinløytnanten. 

4. februar kjem båten til Bodø og skal presen-
terast for Landsdelskommando Nord-Noreg. 
Samstundes forlèt KV Normand Trym kystvakta 
etter 16 månadars teneste.   Dagen etter skal 
båten visa seg fram for folket i Harstad og 
etterpå skal det setjast om bord noko meir 
utstyr. Så er KV Harstad klar. 
- Det er berre halvtanna år etter at planlegginga 
tok til. Me er fornøgd med det, seier skipssjefen. 

Katrine Gramshaug
    [kgramshaug@mil.no]  
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Til sjøs i 20 år 
KV Senja-sjef Harald thor Straten er 
en større sjøulk enn de aller fleste. 
Etter å ha seilt på sjøen i til sammen tjue 
år går han nå på land. Helst skulle han 
ha seilt noen år til.
- Årsaken til at jeg begynte i Sjøforsvaret 
var fordi jeg ønsket å seile. Det er derfor 
ikke frivillig at jeg går på land nå, forteller 
den friske skipssjefen. Nå har han fått 
ny jobb på skolesenteret KNM Tordenskjold 
i Bergen.

Hjelper i Thailand
Sjøforsvarets støttelag stilte tidlig sitt personell 
til disposisjon etter flomkatastrofen i Sørøst-
Asia. Psykolog Bjørn Helge Johnsen er nå reist 
til Thailand for å bistå en gruppe tannleger fra 
Forsvaret.  Orlogskapteinen reiste en uke til 
Phuket i Thailand, hvor han jobbet tett sammen 
med en gruppe på fire norske tannleger som 
arbeider med å identifisere flomofre.
- Min oppgave er å fungere som psykolog og aktivt 
støtte disse tannlegene. De har mottatt intense 
sanseinntrykk som de må få muligheten til å 
bearbeide.
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OVERTOK GYMTIMEN  
Sjøforsvaret går nye veier for å 
rekruttere ungdom. På Os ungdoms-
skole overtok rekrutteringsoffiserene 
gym-timen og viste at fysisk i Forsvaret 
er langt mer enn armhevinger og 
gjørmeløype. 
Rekrutteringsoffiserene fra Sjøforsvaret 
overtok en gymtime på på Os for å vise 
elevene ved skolen hvordan fysisk 
fostring i Forsvaret kan utarte seg.
- Ved å aktivisere dem og la dem oppleve 
litt nye ting med oss skaper vi en positiv 
kommunikasjon og tankegang mellom 
Forsvaret og ungdommen. Tanken er 
at når det blir aktuelt å komme inn i 
Forsvaret senere så husker de oss på 
en positiv måte, sier rekrutteringsoffiser 
Nina Engen. 

VISTE FREM VERDENS 
BESTE MINESVEIP
Tydelig stolte minekrigsoffiserer viste 
frem det de selv kaller verdens beste 
minesveip for pressen utenfor Bergen. 
Nå tar Norge med seg kapasiteten i 
Natos minerydderstyrke.

KNM Alta-sjef Pål Skorge var rak i 
ryggen da han presenterte det nye 
sveipesystemet for pressen om bord på 
minesveiperen. Sammen med mine-
krigssjef Geir Flage gav Sjøforsvaret en 
detaljert demonstrasjon om hvordan 
minenes skrekk skal gjøre farvannene 
tryggere.
De nye sveipene, som har fått navnene 
Agate og Elma, skal kunne etterligne 
et fartøy. Sjøforsvarets to minesveip-
fartøyer drar sveipene etter seg etter en 
ca 300 meter kabel og minen vil gå av 
når sveipene sender ut akustisk og 
magnetisk signatur. Norges mine-
fartøyer har ekstremt lav signatur 
og vil ikke kunne detonere en mine.

FØRSTE FREGATTKURS ER I GANG 
Det maritime kompetansesenteret 
KNM Tordenskjold har startet det første 
kurset for opplæring av personell mot 
Fridtjof Nansen-klassen. 
Kursrekken tar for seg deler av det 
integrerte våpensystemet på den nye 
fregattklassen og vil i første omgang 
foregå over en periode på to og en halv 
uke. Undervisningen blir gjennom-
ført av instruktører fra Kongsberg 
Defence and Aerospace (KDA) og Thales 
Underwatersystems (TUS).

VERDIG MINNESTUND FOR ROCKNES
19. januar ble ettårsdagen til Rocknes-
forliset markert. To kystvaktfartøyer tok 
pårørende og presse ut til Vatlestraumen 
der det ble holdt en høytidelig 
minneseremoni. 
De pårørende ble fraktet ut til minne-
stunden av KV Ålesund, mens pressen 
fulgte dem fra KV Andenes. Prester 
fra både den katolske- og den 
protestantiske kirke deltok i seremonien. 
- Jeg er veldig imponert over Sjø-
forsvaret. Helt frivillig stilte de to fartøy 
til disposisjon for minnestunden. Det 
satte en fin ramme rundt seremonien. 
Vi setter enormt stor pris på det 
initiativet, sier skipsreder Atle Jebsen.

Hva synes du 
om I Marinen?
 

Jørgen Varpe Wallum, 
fenrik og takkeloffiser på KV Ålesund
Jeg synes bladet er bra. Vi får jo 
med oss litt av det som skjer på 
basen, og som vi på KV Ålesund 
ikke får med oss på grunn av 
seiling. Spesielt for de menige er 
det bra. Vi leser nyheter, og får 
med oss hva som skjer. Vi har ikke 
tilgang på FISBasis, så når vi 
seiler føler vi oss jo litt ”lost” av og til.

Bjørn Berge, 
fenrik og førstemaskinist på KNM Skarv
Det er et ganske ok blad. 
Oppklarende i alle fall. Jeg liker 
spalten som heter ”Spør general-
inspektøren”. Han gir gode svar 
på interessante spørsmål. Fin 
oppfølging av nye fartøyer som 
kommer. Spesielt de nye MTB-ene.

Joar Thorhus, 
løytnant og sambandsoffiser 
på KNM Narvik
Generalinspektøren har en spalte 
der du kan spørre ham om ting. 
Den liker jeg veldig godt. Bladet er 
veldig seriøst, du får informasjon 
du ikke ville fått andre steder. 
En god erstatning for 
Haakonsvern Magasinet.

Agnar Tveten, 
orlogskaptein og førstestabsoffiser 
i Sjøforsvarets sanitet
Det har blitt et veldig bra merke-
vareprodukt. Jeg synes det er bra 
at den distribueres så vidt utenfor 
Sjøforsvaret som den gjør. 
Det som er dumt er at de ikke 
lager bladet i et format som 
passer inn i bibliotekhyller. 

LARS ANDRE FLATEN
HEDRET OFRENE: Sjømannsprest Asbjørn 
Vilkensen holdt minneord for de omkomne.
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NAVNENYTT
Kommandørkaptein Alex Nordhuus (56) gikk av som sjef for MTB-kommandoen 
13. januar etter over 11 år i sjefsstolen. Kommandørkaptein Helge Martin Tonning (40) 
tar over som sjef over kommandoen. Tonning, som kommer fra stillingen som sjef 
for 22. MTB-skvadron, skal lede organisasjonen i en ny epoke hvor forberedelser 
og gjennomføring av innfasingen av Skjold-klassen har stort fokus. Kommandør 
Jan Wilhelm Dahl har overtatt som sjef driftsavdelingen i Sjøforsvarsstaben etter 
kommandørkaptein Lars Arne Aulie, som etter nyttår startet opp som elev ved 
Forsvarets høgskole. Dahl kom fra stabssjefstillingen ved Militærmisjonen i Brüssel, 
der han tjenestegjorde i tre år. Orlogskaptein Solveig Krey, verdens første 
kvinnelige ubåtsjef, er nå ansatt i planavdelingen i Sjøforsvarsstaben. 

redaksjonen@marinen.no

GUNNAR VETLEJORD
Ansvarlig redaktør

gvetlejord@mil.no
T:  55 50 27 72
M: 926 91 899

- For Norsk Polarinstitutt og norsk 
klimaforskning gir samarbeidet med 
Forsvaret et ekstra løft. At Kystvakta 
stiller KV Svalbard til disposisjon gjør at 
en kan gå lenger vest i Framstredet og 
opprette målestasjoner på isflak. 
Miljøvernminister Knut Arild Hareide til Norsk 
Polarinstitutts nettside, 13. januar 2005. 

- Det virker litt fjernt, de må begynne å 
tenke litt på hva de bruker pengene til. 
Marius Foldøy (19) til Stavanger Aftenblad  
19. januar, da han på sin andre dag som  
rekrutt fikk vite at Forsvaret har gått én  
milliard over budsjettet. 

- Knapt noen organisasjon i Norge, 
privat som offentlig, har vært gjennom 
tilsvarende store omstillinger og på så 
kort tid som det Forsvaret har. Det er 
helt klart en tøff påkjenning for mange 
ansatte. Men til gjengjeld fremstår nok 
Forsvaret nå som en mer spennende 
og utfordrende arbeidsplass, med topp 
kvalifiserte medarbeidere. 
Høyres leder Erna Solberg til   
Bergensavisen 16. januar 2005. 

- Å legge norske kystvaktfartøy ved kai, 
og stole på at F-16 fly og Orion fly kan gi
en bedre fiskerikontroll i nord, er en  
dårlig løsning. Så langt så er det bare 
kystvakten som kan foreta inspeksjoner 
og oppbringelse. 
Reidar Nilsen, Lederen i Norges Fiskarlag, 
til Vesterålen Online, 13. januar, etter at  
forsvarsminister Kristin Krohn Devold påpekte 
at en ikke måtte stirre seg blind på Kystvaktens 
seilingsdøgn fordi også andre enheter ble trekt 
inn i kontrollen. 

NRF med kontingentbytte

KATRINE GRAMSHAUG
Redaktør

kgramshaug@mil.no
T:  55 50  39 42
M: 9926 08 002

VIDAR HOPE
Redaksjonssekr.

vhope@mil.no
T:  55 50 21 96
M: 412 12 267

TAGE HENNINGSEN
Vernepl. journalist

thenningsen@mil.no
T:  55 50 49 23
M: 951 39 206

LARS ANDRE FLATEN
Vernepl. journalist

lflaten@mil.no
T:  55 50 39 46
M: 908 47 023

EGIL INGEBRIGSTEN
Abonnement

eingebrigsten@mil.no
T:  55 50 49 22
M: 977 01 378

14. januar var en merkedag i NRF-
sammenheng (Nato Response Force) 
ved at kontingent nummer fire avløste 
NRF tre som da var ferdig med sin 
beredskapsperiode. Flere norske 
enheter og avdelinger ble samme 
dag beordret til å stå på beredskap 
for Nato ut juni 2004. 

Dette skriver Forsvarsdepartementet 
på sine nettsider. NRF ble vedtatt 
etablert under Natos toppmøte i Praha 
i november 2002. Styrken ble formelt 
opprettet om lag ett år senere. NRF er 
nå i ferd med å bygges gradvis opp med 
kapasiteter og bidrag fra alle forsvars-
grenene, slik at den erklæres operativ 
innen oktober 2006. For øyeblikket 
har styrken en begrenset operativ 
kapasitet og består av rundt 17 000 
soldater. Ferdig utviklet skal styrken 
ha i overkant av 20 000 soldater.

NRF-styrken er flernasjonal og er 
ment til å bli en langt mer moderne og 
fleksibel styrke enn Nato’s tidligere 
reaksjonsstyrker. De flernasjonale 
styrkene forplikter seg til å trene og øve 
i en seksmåneders periode før de går på 
beredskap i nye seks måneder. På den 
måten sikrer Nato at organisasjonen har 
en fleksibel styrke som kan settes inn 
for å løse aktuelle oppdrag på svært kort 
varsel.
I NRF 3 deltok Sjøforsvaret med mine-
jaktfartøyet KNM Karmøy kommando-
fartøyet KNM Vidar og undervannsbåten 
KNM Ula. I NRF 4, som nå har tatt over, 
er Sjøforsvaret representert med mine-
sveiperen KNM Alta, KNM Vidar 
og undervannsbåten KNM Utstein. 
I tillegg bidrar Luftforsvaret med et 
maritimt patruljefly og et transportfly 
i NRF 4, mens Hæren har meldt inn 
Telemark bataljon med støtteavdelinger.     

TIPS OSS!

I Marinen lover t-skjorter 
til de beste tipsene som 
blir brukt i bladet.

Fristen er 10. i hver måned.
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Dekkslærling Ole Marius 
Vangstad ønsket seg en 

spennende og utfordrende 
tjeneste. Det fikk han i Kyst-

vakten, hvor det gjerne blir 30 
minusgrader og full storm. 

- Det er variert arbeid. Vi kjører for 
eksempel frem og tilbake mellom fiske-
båter under inspeksjoner, suser til land 
for å kjøpe aviser eller setter personell 
i land. Vi er også ellers aktive under 
havariøvelser, forteller Vangstad om 
jobben som sjøbjørnfører.

Må tåle dårlig vær 
En sjøbjørn er et lite hurtiggående 
mobiliseringsfartøy på fem og en halv 
meter som skal kunne brukes når det 
skjer ulykker på sjøen, som for eksempel 
dersom en mann faller over bord. Båten 

blir satt på sjøen ved hjelp av vaiervinsj 
og forhaler og kan oppnå en toppfart 
på 35 knop.

- Selv om det i utgangspunktet er en 
veldig artig jobb, er det noen ganger det 
ikke er så morsomt å kjøre. Av og til må 
vi for eksempel stå opp midt på natten 
for å hjelpe til med å utføre en fiskeri-
inspeksjon eller lignende. En sjøbjørn-
fører må dessuten kunne tåle dårlig vær. 
Full storm og 30 minusgrader er noe en 
må regne med, forteller han.

Vangstad deler arbeidet sammen med en 
annen sjøbjørnfører, men medgir at han 
nok er den som kjører mest. Flere 
hundre timer har han tilbrakt oppi den 
lille oransje lettbåten, men det er 
likevel ikke hans eneste jobb.
- Vi på kystvaktfartøyer har ikke bare 
én jobb. Sjøbjørnfører er derfor ikke mitt 
primære arbeid, men snarere en artig og 
actionfylt bijobb i tillegg til tjenesten som 
dekkslærling, forteller han.

Viktig rolle
Selv om fiskeriinspeksjoner kan være 
spennende nok, er det noen hendelser 
som for Vangstad sin del har vært mer 
dramatiske enn andre. Blant annet fikk 
han sammen med andre i oppdrag å 
speide etter overlevende etter 
MS ”Rocknes”-forliset i Vatlestraumen 
for ett år siden.
- Vi kjørte rundt omkring og speidet etter 
gjenstander og personer. Overalt lå det 
redningsvester, støvler og sko, men ingen 
personer. Det hele var en nokså merkelig 
og rar opplevelse, forteller han.

Skipssjef på KV Senja, Harald thor 
Straten, mener sjøbjørnfører er en 
ansvarsfull og forpliktende jobb.
- Sjøbjørnførere blir nøye vurdert. 
De må være tilgjengelige hele tiden, 
og ha evne til å tåle all slags vær. Alle 
klarer ikke å gjøre den jobben og vi må 
derfor velge ut dem som er best egnet. 
I tillegg har de også en annen jobb å ta 
hensyn til, sier han.

På bølgelengde med Kystvakten
TRIVES GODT: Ole Marius Vangstad (t.h) trives godt med å være sjøbjørnfører og dekkslærling. 

Tage Henningsen
    [thenningsen@mil.no]  
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Sjøforsvaret har lagt ut 
på rekrutteringsturne. 

Frem til søknadsfristen for 
befalsopptak går ut 15. april 

vil de besøke ungdom 
over hele landet. 

Sammen med Forsvarets mediesenter 
har de utviklet en felles markedsførings-
kampanje kalt ”Tenk Større”. 
- Ideen er å foreta en felles markeds-
føring av Forsvaret. Vi er ikke så 
opptatt av forskjellene mellom de tre 
forsvarsgrenene, men fokuserer på de 
samlede mulighetene som Forsvaret 
gir. Deretter har vi prøvd å finne en 
markedsføringsmetode som treffer 
målgruppen og som spiller litt på 
humor, forteller Ole Jørgen Eikanger, 
rekrutteringsoffiser i Sjøforsvaret. 

Engasjere ungdommen 
Frem til søknadsfristen 15. april deltar 
rekrutteringsoffiserer fra Sjøforsvaret 
på totalt femten forskjellige utdannings-
messer, inkludert Svalbard. 
- Vi skal også ha flere arrangementer 
under den store øvelsen Battle Griffin. 
Da vil det være store styrker i trøndelags-

området. 25. til 27. februar kommer vi til 
å arrangere stands og camps i Trondheim 
i forbindelse med det, fortsetter han.
Innholdet på utstillingene vil variere. 
- Hovedfokuset er å involvere ungdommen 
som er på messene. For lettere å komme 
i kontakt gjør vi det så aktivt som mulig. 
Tanken bak er å markedsføre hvilke 
muligheter det er i Forsvaret. 
Hvor den enkelte eventuelt ender opp 
er ikke så viktig for oss, det viktigste er 
at vi skaper gode holdninger blant 
ungdommen. De skal vite at Sjøforsvaret 
gir en god utdannelse og at det er noe å 
ta med seg videre. 

Kledd i uniform 
I begynnelsen av februar arrangeres det 
”teknisk camp” på Haakonsvern. Dette 
er en helgelang camp for alle forsvars-
grenene hvor ungdom inviteres for å 
få et innblikk i hverdagen i Forsvaret. 

- Målet er å gi ungdom et realistisk bilde 
av hvordan det er å utdanne seg eller 
å jobbe i Forsvaret. Deltakerne vil bli 
kledd i uniform. De vil bli instruert i 
de daglige arbeidsoppgavene og 
gjøremålene til Forsvarets lærlinger. 
I tillegg vil de få mulighet til å snakke 
med jevnaldrende som er under 
teknisk utdanning og teknisk befal, 
forteller Eikanger. 

Eivind Sneve tjenestegjør på 
undervannsbåten KNM Ula.

Hvilken tjeneste har du?
Jeg er navigasjonsassistent, som vil si å 
assistere navigasjonsoffiseren. Det kan for 
eksempel være å tegne opp kursen på kartet.

Hva ser du frem til?
Jeg ser frem til å dimme, hehe. 
Skal nemlig dimittere i januar.

Hva gjør du på fritiden?
Om bord er det ikke all verden å gjøre. 
Blir mye filmtitting, kortspilling, boklesing 
og musikklytting.

Den mest positive opplevelsen hittil 
som vernepliktig?
Da vi endelig var ferdig med bransjevinge-
høringen. Brukte mye av fritiden til lesing 
da det pågikk, så det var godt å bli ferdig. 

Og den verste?
Det å stå opp og vaske hver eneste morgen.

Har Marinen påvirket livet ditt?
Jeg hadde aldri fått seilt ubåt med mindre jeg 
var i Marinen. Det er en opplevelse jeg ikke 
ville vært foruten. Kommer til å savne ubåtlivet. 

Hva skal du gjøre når du dimmer?
Skal prøve å fullføre utdannelsen som 
styrmann. Kan godt gå tilbake til ubåt senere, 
hvis jeg får muligheten.

LARS ANDRE FLATEN

GASTEN

Ut på rekrutteringsturne

Lars Andre Flaten
    [lflaten@mil.no]  

ENGASJERER: Rekrutteringsoffiser Nina Engen opplever at Sjøforsvaret engasjerer. På en messe 
på Bildøy utenfor Bergen var 15-åringene Ole Stenhaug  (t.v)  Kenny Lihaug interessert i hva 
Forsvaret kunne tilby. 
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Haakonsvern, 5886 BERGEN

SAMARBEIDER MED HÅNDBALLJENTER
Marinens rekrutteringskampanje ”JOIN!” har inngått en samarbeidsavtale med 

håndballaget Tertnes. I tillegg spiller sjøkrigsskolekadett Nina Arnesen på laget.

Samarbeidsavtalen er verdt 50 000 
kroner og innebærer blant annet at 
Tertnes spiller med Sjøforsvarets 
rekrutteringslogo JOIN! på ryggen. 

- Forsvarssjefens budskapsplattform i 
all kommunikasjon er respekt, ansvar 
og mot. For oss er det derfor viktig 
at vi kan finne sam-arbeidspartnere 
som representerer tilsvarende verdier. 
Tertnes håndball står frem som en 
seriøs forening med holdninger vi 

ønsker å identifisere Marinen med, 
forteller rekrutteringsoffiser 
Ole Jørgen Eikanger.

Marinen har også en egen 
representant på laget. Fenrik Nina 
Arnesen, som til daglig er kadett på 
Sjøkrigsskolen i Bergen, har rukket å 
være fire sesonger i klubben. 
Av lagvenninnene blir hun beskrevet 
som en ”kamikaze-spiller med 
grunntrening fra militæret”. 

- Det er ikke alltid det er så lett å 
kombinere rollen som kadett med 
rollen som håndballspiller, blant 
annet ettersom vi ofte både har 
morgen- og kveldstreninger. 
Dessuten oppstår det komplikasjoner 
i forbindelse med langvarige tokt og 
lignende. På den andre siden kjeder 
jeg meg sjelden og har mer enn nok 
å gjøre om dagene, forteller hun.
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