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KFB har som formål å styrke  
landets beredskap ved å:

Spre opplysning om Norges  
totalforsvar og beredskap.

Arbeide for å styrke det sivile  
samfunns muligheter til å møte  
krisesituasjoner i fred eller krig.

Søke å høyne og samordne  
medlemsorganisasjonenes  
innsats i beredskapssammenheng.

Fremme samarbeidet mellom  
disse organisasjonene og  
beredskapsmyndighetene.

KFB vil arbeide for å gjøre det  
norske samfunnet mer robust  
og mindre sårbart i en krisesituasjon,  
med vekt på kvinneperspektivet.

Det er et uttrykk jeg gjerne bruker om 
bil. Store biler er gøy. Morsomt er det å 
kjøre og praktisk til og med. Det er vel 
sikkert ikke alle som er enig med meg i 
disse påstandene. Det er vel ikke engang 
kvinnelig å like trailere, allerhelst semi-
trailer med trippelboggi. Noen av mine 
best anvendte penger gikk til å utvide 
førerkortet til å omfatte de store bilene 
med svanehals og intercooler, elglys og 
skive. Kodespråk? Det er det kanskje og 
det er fra en verden ikke mange kjenner 
seg hjemme i. Det burde få en varsel-
klokke til å ringe når vi snakker om noe 
så vanlig som et kjøretøy som utgjør en 
viktig brikke i hverdagen vår.

Har du prøvd å tøyle et kjøretøy 
som veier 50–70 tonn så får du respekt 
for kreftene og en anelse frykt for hva 
som kan skje om noe går galt. Det bør 
vi ha for de er livsfarlige.

Det har ikke gamlefar skjønt som 
kaster seg ut i trafikken foran traileren 
som kommer på forkjørsveien for det er 
så dumt å ligge bak den nemlig. Han har 
ikke skjønt at det er tryggere å ligge bak 
og trailerne har ikke tid til å være sinker 
i trafikken. De er viktige brikker i all 
transport av varer og gods og vi burde 
være glade for alt som går greit og ikke 
bidra til klikk og forkiling i trafikken. Det 
gjør vi hvis vi ikke har øynene med oss 
og tanke på risikoen de innebærer bare 
ved sin størrelse og ikke minst ved sitt 
eventuelt farlige innhold. Rydd vei for 
trailerne og ligg bekvemt bak dem så 
kjører du ganske trygt. Vi har all grunn 
til å være glade for disse monstrene i 
trafikken og vi kan faktisk bidra til trygg-
het for mange ved vår oppførsel.

Hold avstand og nyt bilturen.

Tanker i trafikken
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Som fotgjenger eller i bil, buss og på 
sykkelsetet har vi alle en nærhet til det 
som beveger seg rundt oss. Sitter vi på 
toget, møter vi godstog i stor fart, ofte 
dekorert med alle slags fareskilt. Land-
transport av farlig gods er så menn in-
gen spøk, om uhellet er ute. Det har vi 
mange eksempler på.

Sikkerhetstiltakene baserer seg på et 
internasjonalt regelverk. Slik må det 
være i en tid der grensen mellom lan-
dene i stor grad er utvisket med fri flyt 
av varer og tjenester. Reglene omfatter 
også omlasting og lagring. Korrekt mer-
king og dokumentasjon er av avgjørende 
betydning når brann- og redningstje-
nesten ankommer skadestedet.

Ofte er det små detaljer som skaper 
store tragedier. En spiker i en pall som 
gnisser hull på en kanne med etsende 
væske, kan eksempelvis utløse en me-

get alvorlig hendelse. Derfor er kravene 
til transportselskapene om å være pin-
lig nøyaktige så absolutt på sin plass.

Heldigvis er det lenge mellom de 
helt store ulykker, men det kan fort og 
uventet inntreffe noe som kan føre til 
en tragedie for mange. Det er ikke 
minst Direktoratet for Samfunnssik-
kerhet og Beredskap klar over. Som 
håndhevere av regelverket er de derfor 
hele tiden på tå hev. Etatens sterke 
fokus på farlig gods er dessuten godt 
forplantet hos de kommunale brann-og 
redningsvesen over det ganske land.

Vårt inntrykk er at transportselska-
pene er seg sitt ansvar bevisst. Men 
skulle noen prøve å sluntre unna, må 
det reageres hardt.

I samfunnssikkerhetens navn.

en spiker til besvær
redaktør jan erik thoresen

leder anne-lise johnsen
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aktuell: 
Signe Øye
Tidligere stortingsrepresentant 
og medlem av Forsvarskomiteen

– frykter redusert 
oppmerksomhet

– Jeg er redd sammenslåingen av Forsvarskomiteen og Utenrikskomiteen vil 
svekke Forsvaret. På Stortinget er interessen laber nok fra før, sier tidligere 
Stortingsrepresentant og medlem av Forsvarskomiteen, Signe Øye. – Forsvaret 
er ikke som en veistrekning en bare kan flytte på etter behov, sier hun.

av jan erik thoresen

Da nyheten om at Forsvarskomiteen 
på Stortinget skulle opphøre som 
egen komité og integreres i Uten-
rikskomiteen, skulle en tro at det 
ville bli en heftig debatt. Men så 
skjedde ikke. At allmennheten ikke 
engasjerte seg, får så være. Langt 
mer oppsiktsvekkende var det at 
landets folkevalgte heller ikke ut-
viste noe nevneverdig engasjement. 
Det har skapt et inntrykk av at det 
på Stortinget råder en slags oppfat-
ning om at landets forsvar ikke er så 
viktig. I hvert fall gikk forslaget om 
sammenslåing ganske så stille for 

seg. Nå er det ikke slik at en skal 
være motstander av all nytenkning. 
Når Forsvaret nå er sterkt engasjert 
i utenlandsoperasjoner kan det være 
et poeng å se det i organisatorisk 
sammenheng med utenrikspolitiske 

spørsmål. Men de som har sitt 
hjerte i folk og forsvar har fått be-
kymringens rynker i sine panner.

– Jeg er en av dem som frykter at 
sammenslåingen vil kunne bli en 
ulempe for den videre utvikling av 
Forsvaret. Min erfaring som Stor-
tingsrepresentant og medlem av 
Forsvarskomiteen er at en alt for li-
ten del av tingrepresentantene er 
opptatt av spørsmål som angår lan-
dets forsvar. I og med at det bevilges 
rundt 35 milliarder kroner, burde 
flere være interessert i hvordan sam-
funnet skal forvalte pengene. Dess-

verre har jeg konstatert at engasje-
mentet rundt Forsvaret er labert. Og 
når forsvarssaker nå skal drøftes i en 
så stor og tung komité som Uten-
rikskomiteen er jeg redd den ikke 
klarer å løfte sakene i den grad det 

er nødvendig. Viktige saker kan 
komme til å drukne og ikke få den 
oppmerksomhet de burde. Men nå 
er jo sammenslåingen for lengst en 
realitet og vi må jo la den få en 
sjanse før det felles en endelig dom. 
I tiden som kommer vil det være 
nødvendig å følge godt med og, om 
nødvendig, få i gang en debatt hvis 
situasjonen skulle kreve det, sier 
Signe Øye.

Må forankres i folkeT
Signe Øye, som var i mange år AP 
representant på Stortinget, har skre-
vet en rekke debattinnlegg om hvor 
viktig det er å bevare den allmenne 
verneplikt.

– Forsvaret må forankres i folket. 
Vi må ikke rokke ved verneplikten. 
Skulle vi miste støtten blant folk 
flest, vil det virkelig bli vanskelig å 
få bevilget de nødvendige midler 
over Statsbudsjettet. Tvert om me-
ner jeg at verneplikten bør utvides 
til å bli obligatorisk, også for kvin-
ner. Forsvaret må været et speilbilde 
av hele folket. Det er det ikke så »

«Personer og organisasjoner utenfor  
Stortinget må engasjere seg og synliggjøre  

forsvarssaker»
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engasjerende Linderud
seminar
Linderudseminaret 2009 ble for første gang 
arrangert på Den gamle krigsskolen. Evaluerin-
gen viste at seminaret var vellykket.
Tradisjonen tro var første dag omfattet av faglige foredrag. Etter at KFBs 
styreleder, Anne-Lise Johnsen, hadde foretatt den formelle åpning ori-
enterte tidlig. Stortingsrepresentant og 1. Nestleder i Forsvarskomiteen, 
Signe Øye, om «Forsvarets rolle i samfunnet». Hun pekte på mange end-
ringer som hadde funnet sted, bl.a. når det gjelder trusselbildet og nød-
vendigheten av at Forsvaret har måttet tilpasse seg en ny virkelighet. En 
engasjert forsamling stilte en rekke spørsmål, bl.a. om hvilke konsekven-
ser det kunne få at Forsvarskomiteen og Utenrikskomiteen nå var slått 
sammen.

Forsker Elin Enger fra Forsvarets Forskningsinstitutt foredro deretter 
om «kjernevåpen» og ga en instruktiv oversikt over viktige begreper og 
grunnleggende fakta. Også hun måtte besvare en rekke spørsmål.

«Atomberedskap – organisering, trusselbildet og mulige konsekvenser 
ved en atomhendelse» var tittelen på det foredrag seniorrådgiver Øyvind 
Gjølme Selnæs fra Statens strålevern holdt. Temaet var tett linket opp 
mot det krisespill deltakerne skulle være med på den følgende dag. Sel-
næs fikk mange spørsmål fra vitebegjærlige tilhørere.

Dag 2 ble innledet med korte foredrag av oberst Knut Jahr og fagleder 
Monica Steen fra Sivilforsvaret. Jahr orienterte om begrepet «samfunns-
sikkerhet» mens Steen presenterte Sivilforsvarets tjenester i en krisesi-
tuasjon.

Selve Krisespillet tok utgangspunkt i en alvorlig hendelse i Nordom-
rådene der det sivilmilitære samarbeid ble satt på en alvorlig prøve. Et 
militærfly fra en fremmed makt med kjernevåpen om bord styrter nær 
Tromsø lufthavn. Resultatet ble en kjernefysisk lekkasje til omgivelsene 
som skapte panikk blant befolkningen. Krisespillet var utarbeidet i sam-
arbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

Drøyt 40 personer fra ulike etater og organisasjoner deltok på årets 
Linderudseminar.
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aktuell: Signe Øye nytt

lenge kvinnene kun har sesjonsplikt. 
Dessuten er det viktig å få alle på 
sesjon for å få større interesse og 
kunnskap om Forsvaret, mener Øye.

ikke soM en veisTrekning
Forsvaret er ikke en institusjon en 
kan skalte og valte med etter som 
det passer i øyeblikket.

– En veistrekning kan du bygge 
om og endre på etter behov. Forsva-
ret må ha en forutsigbarhet. Det 
nytter ikke å bygge opp noe det ene 
året for så å bygge det ned året etter. 
En må tenke, planlegge og investere 
langsiktig. Lar vi det forfalle, vil vi få 
et problem senere. På Stortinget er 
det mange tunge saker en skal enga-
sjere seg i, som eksempelvis helse og 
velferd. Det blir lett en slags «kon-
kurranse» om oppmerksomheten. Å 
få Forsvaret sak frem i lyset krever at 
personer og organisasjoner utenfor 
Løvebakken må engasjere seg og 
synliggjøre forsvarssaken som viktig, 
påpeker Signe Øye.

 deT sTore landforsvareT
– Forsvaret skal bidra til å skape fred 
i verden, og gjør det i samarbeid 
med våre allierte i FN og NATO. I 
fredstid er det en selvfølge at res-
sursene skal anvendes i et sivilmili-
tært samspill når spesielle hendelser 
inntreffer. Heimevernet, som er vårt 
store landforsvar, er godt skikket til 
å hjelpe det sivile samfunn. God lo-

kalkunnskap, bredde og utholdenhet 
utgjør en formidabel samfunnsres-
surs. Men mannskapene må trenes. 
Jeg vil på det sterkeste advare mot 
en fortsatt nedprioritering av Hei-
mevernet. Får en ikke øve, vil det i 
lengden svekke motivasjon og entu-
siasme. Det har ikke samfunnet råd 
til, sier Signe Øye.

Det nytter ikke  
å bygge Forsvaret opp 

det ene året og ned 
året etter»

Ivrige deltakere under krisespillet (Foto: Hanne Garder)
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Hamar – åreTs beredskapskommune
Har gjennomført et systematisk arbeid med samfunnssikker-
het og beredskap.

Det var tiende gang DSBs pris ble utelt. Juryen vektla at Hamar kommune 
på en meget god måte har gjennomført et solid og systematisk arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen arbeider bevisst med forebyg-
gende arbeid, kompetanseoppbygging og kvalitetssikring og oppfyller de 
forventinger som fremgår av nasjonale målsettinger. Arbeidet med sam-
funnssikkerhet og beredskap er godt forandret både i ledelsen og i kom-
munens planverk og styringsdokumentene har tydelige ansvarsavklaringer. 
I tillegg gjennomfører Hamar kommune hvert år øvelser hvor det vektlegges 
kriseledelse, kriseinformasjon og samarbeidsrelasjoner til egne og andre 
etater.

Prisutdelingen ble foretatt av DSBs direktør, Jon A. Lea.

Tar strålebekymring  
på alvor
helse- og omsorgsdepartemen-
tet og samferdselsdepartemen-
tet har gitt Folkehelseinstituttet 
i oppdrag å etablere en tverrfag-
lig ekspertgruppe på området 
elektromagnetisk stråling. 
Gruppen er opprettet etter 
anbefaling av statens strålevern.

Den tverrfaglige ekspertgruppen er i 
gang med å oppsummere all kunnskap 
som finnes om eksponering for svake 
høyfrekvente felt. Ekspertgruppen foretar 
også en kunnskapsoppsummering av 
forvaltningspraksis i Norge og i andre 
land det er naturlig å sammenligne seg 
med. Hensikten er å se nærmere på 
forvaltning og regelverk vedrørende 
elektromagnetisk stråling i forbindelse 
med plassering av mobilmaster, 
basestasjoner og trådløst nettverk.

Gruppen har medlemmer fra det norske 
og svenske høyskolemiljøet, Helsedirekto-
ratet, Statens strålevern, Post- og teletil-
synet og Arbeidsforskningsinstituttet.

Rapporten skal være ferdigstilt innen 
utgangen av 2010.

avtale om rekruttering 
til sivilforsvaret
Direktoratet for Samfunnsikkerhet og 
Beredskap (DSB) og Verneplikts verket 
har undertegnet avtale om rekruttering 
av personell til Sivilforsvaret. Avtalen 
forplikter begge parter til å sikre at 
overføring av personell til Sivilforsvaret 
blir utført på en effektiv og forsvarlig 
måte. Gjennom et løpende samarbeid vil 
partene sikre gode informasjons- og 
arbeidsrutiner.

Vernepliktsverket vil informere og mo-
tivere personer som ikke antas å avtjene 
førstegangstjeneste, for tjeneste i Sivil-
forsvaret. Sivilforsvarsdistriktene skal så 
rekvirere, motta og forvalte overført per-
sonell fra Vernepliktsverket. Intensjonen 
er at all rekruttering til Sivilforsvaret, som 
vil innhente informasjon om kvinner og 
menn i hele årskull gjennom ny sesjons-
ordning.
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nytt

forsterket politisamarbeid med eu
Norge har inngått en avtale med EU om forsterket politi-
samarbeid, den såkalte Prümavtalen. Den blir gjeldende for 
Norge, Island og EUs medlemsstater.

– Med Prümavtalen blir politiet bedre rustet til å oppklare forbrytelser 
fordi vi får på plass en mer effektiv internasjonal etterforskning når det 
gjelder grenseoverskridende kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget 
i en kommentar.

Norske politimyndigheter får nå tilgang til opplysninger om DNA og fin-
geravtrykk i alle EUs medlemsstater. I tillegg vil en få tilgang til alle statenes 
kjøretøyregistre. I avtalen er det også bestemmelser om forsterket politi-
samarbeid på andre områder, bl.a. om utveksling av opplysninger rundt 
større arrangementer og felles operasjoner.

Erfaring fra endre europeiske land viser at økt bruk av DNA-opplysninger 
fører til at politiet finner frem til gjerningspersoner raskere og at sakene blir 
oppklart tidligere i etterforskningen. Dermed får politiet frigjort ressurser 
og kan bruke disse til å oppnå endra flere domfellelser. I statsbudsjettet for 
inneværende år er det bevilget 117 millioner kroner til satsing på DNA og 
sentral finansiering av DNA-analyser.

Justisminister Knut Storberget og Sveriges justisminister Beatrice Ask er fornøyd med avtalen. (Foto: Justisdepartementet)
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bioetanolpeiser kan 
utgjøre fare for liv  
og helse
Etter flere henvendelser, både i Norge 
og andre land, har myndighetene nå 
iverksatt tilsyn med bioetanolpeiser. 
Leverandører av denne type 
produkter er bedt om å fremlegge 
dokumentasjon for produktenes 
egenskaper og sikkerhet ved bruk. 
Det er også igangsatt testing av 
enkelte produkter ved SINTEF Norges 
branntekniske laboratorium.

Bioetanolpeiser er veggmonterte 
eller frittstående varmekilder som bru-
ker bioetanol som brensel. Peisene er 
ikke tilknyttet pipe. De har vanligvis for 
liten effekt til å være egnet som pri-
mær oppvarmingskilde og kalles der-
for gjerne «dekorasjonspeiser».

Norske kontrollmyndigheter har 
varslet at det vurderes omsetnings-
stans og tvangsmulkt for de leveran-
dørene som ikke etterkommer anmod-
ningen om innsendelse av 
produktdokumentasjon.

styrket  
forbrukervern

– lovforslaget vil bidra til å 
forhindre at forbrukerne 
havner i gjeldsproblemer de 
ikke kan håndtere, sier justis-
minister knut storberget.

Regjeringen foreslår å utvide 
opplysningsplikten før avtale om 
kreditt inngås. Det foreslå å lovfeste 
en plikt il å gi forbrukerne fyllestgjø-
rende forklaringer før kredittopptak. 
På denne måten skal forbrukerne gis 
grunnlag til å vurdere hvilken 
kredittavtale som er best egnet ut fra 
vedkommendes behov og finansielle 
situasjon. Forslaget innebærer også 
en lovfesting av plikten til å foreta en 
kredittvurdering.

– Reglene om forklaringsplikt, kre-
dittvurdering og en ytterligere styr-
king av frarådningsplikten skal bidra 
til at forbrukeren ikke pådrar seg gjeld 
i tilfelle hvor vedkommende bør la 
være, sier justisminister Storberget i 
en kommentar.

HaLvparTen av Lekene besTo ikke 
sikkerHeTsTesT
Av 25 leker som DSB testet var det 12 som ikke besto kravene 
til sikkerhet. DSB vurderer anmeldelse og bøter dersom 
leketøysbransjen ikke skjerper seg. I tillegg oppfordres for-
brukerne til økt bevissthet og fokus om kvalitet ved innkjøp 
av leker til små barn.

Lekene feilet i sikkerhetstesten på grunn av små deler som kan løsne og 
utgjøre kveldningsfare for barn under 3 år. 20 av lekene hadde feil eller 
manglende alders-, advarsels- og sikkerhetsmerking. Fire av de tolv lekene 
som ikke besto sikkerhetstesten har Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
Beredskaps (DSB) allerede vedtatt omsetningsforbud for. DSB varsler om-
setningsforbud for de resterende dersom importørene ikke kan påvise at 
lekene er sikre.

DSB har det siste året jobbet målrettet overfor den delen av bransjen som 
importerer leketøy for salg på messer, tivoli og markeder (utenfor fast ut-
salgssted). Aktørene er gjerne masseimportører av en rekke ulike produkt-
grupper. DSB fikk gjennom testene bekreftet inntrykket om at mange av 
disse mangler tilstrekkelig rutiner og systemer for å unngå at potensielt 
farlige produkter slippes på markedet.
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veLforTjenT medaLjedryss
Vel hjemme fra tjeneste i Afghanistan kunne 33 
representanter for Luftforsvaret motta erkjennelse 
for sin innsats.

– Dere stiller opp og leverer hver dag. Den ekstra sikkerheten dere utgjør for 
bakkestyrkene i Afghanistan er uvurderlig. Dette er Forsvarets og samfunnets 
måte å takke dere på, sa generalinspektøren for Luftforsvaret, Stein E. No-
deland, i sin tale til de hjemvendte soldatene. Medaljesermonien fant sted i 
flyhangaren på Bardufoss. De hjemvendte soldatene representerer NAD III 
(Norwegian Aeromodical Detachment).

– Motivasjonen til soldatene og den faglige dyktighet de har utvist har 
gjort det lett for meg å være sjef, forteller oberstløytnant Erik Mikkelsen, 
som er sjef for NAD III.

– Det har vært et oppdrag med store utfordringer. Vi har ikke hatt nok 
personell, og det har vært en stor belastning på hver enkelt. Oppdraget har 
vært løst på en forbilledlig måte, sier Mikkelsen.

befolkningen støtter engasjement i naTo
Folks oppslutning om Norges engasjement i NATO øker. En årlig undersø-
kelse Opinion har foretatt for Folk og Forsvar viser at hele 73 prosent av de 
spurte mener at et medlemskap i NATO er med på å trygge landet. Det er en 
oppgang på 5 prosentpoeng fra 2008. Når det gjelder spørsmålet om hvor 
enig man er i at Norge bør bidra med militære styrker i NATO operasjoner 
med FN-mandat, er så mye som 79 prosent helt eller delvis enige i slike 
bidrag. Det er større uenighet på spørsmålet om man føler man får tilstrek-
kelig informasjon rundt Norges operasjoner i Afghanistan. Her svarer 44 
prosent ja, mens 50 prosent sier nei. De øvrige 6 prosent har ikke gjort seg 
opp noen mening.

600 ulovlige 
lightere fjernet 
fra markedet
I løpet av de to siste årene har 
europeiske markedskontroll-
myndigheter fjernet mer enn 
600 lightere fra markedet.

Det dreier seg om lightere som er ulov-
lig omsatt fordi de ikke er barne sikre 
eller kan forveksles med andre typer 
produkter som appellerer til barn.

I september 2007 innledet den 
europeiske produktsikkerhetsorgani-
sasjonen PROSAFE og myndighetene 
i 13 land en felles aksjon for å fjerne 
ulovlige lightere fra markedet. Aksjo-
nen har ført til en kraftig reduksjon 
av lightere som er brannfarlige. Hen-
sikten var å øke sikkerheten for for-
brukerne innen EØS-markedet. 

Selv om situasjonen i Norge er god, 
er det fortsatt enkelte mindre impor-
tører som har problemer med å følge 
regelverket. Direktoratet for Samfunns-
sikkerhet og Beredskap (DSB), som er 
ansvarlig kontrollmyndighet i Norge, 
har funnet lightere som ikke var bar-
nesikret. I henhold til regelverket ble 
disse omgående fjernet fra markedet.
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Generalinspektør Stein E. Nodeland deler ut medaljer. (Foto: Forsvarets medietjeneste.)
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flodbølge kan ramme Hellesylt
Nye beregninger viser at en 80 meter flodbølge vil 
oppstå som følge av at 54 millioner kubikkmeter 
fjell kan rase ut ved Åkneset på Sunnmøre. Ti kom-
muner vil i så fall bli direkte berørt.

Beregningene er gjennomført av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på bak-
grunn av mangeårige undersøkelser og forsøk gjort av NGI, SINTEF og Uni-
versitetet i Oslo i fellesskap. Mulighetene for at «worst case» skal skje er liten, 
men blir likevel lagt til grunn for beredskapen langs fjorden.

700 MeTer lang fjellsprekk
Den synlige sprekken i Åkneset oppgis å være ca. 700 meter lang og 25–30 
cm bred i den sørlige enden. Fjellmassivet beveger seg nå ca. 10 cm i året. 
Det betyr at et skred er under utvikling.

Fylkesberedskapsjef Ketil Matvik i Foldal i Møre og Romsdal forteller til 
Aftenposten at de nye beregningene får følger for arealplanleggingen.

– Utfordringen vår nå er å finne grensen for når et utredningskrav ved 
utbygging skal gjelde. Noe komplett bilde har vi ennå ikke, og vi skal ut-
forme et regelverk som ikke har vært brukt tidligere, sier Ketil Matvik.

koMMunene forBeredT
De kommuner som er berørt av faren for ras fra Åkenes/Tafjord på Sunn-
møre og fra fjellet Mannen i Romsdalen har fått orientering av Fylkesmannen 
om de problemer som er tilknyttet til byggesaker, arealplanlegging og be-
redskapsplanlegging. I fjor høst ble det montert overvåkingsutstyr ved Man-
nen der det også er en stor sprekk under utvikling. Sprekken overvåkes fra 
beredskapssenteret på Stranda. Her vil et ras kunne fylle dalen og demme 
opp elva Rauma.

forsvarsforeningen 
deler ut stipend
Norges Forsvarsforening skal også i 
2010 dele ut sitt sikkerhetspolitiske 
stipend. Det kan søkes av enkelt-
personer eller organisasjoner. 
Stipendiet skal brukes som bidrag til 
seminar/kurs eller deltakelse på 
seminarer/kurs i Norge eller utlandet. 
Hovedinnholdet på det aktuelle kurs/
seminar skal være å bidra til opp lysning 
om Forsvarets betydning for frihet og 
trygghet eller om andre vitale sikker-
hetspolitiske spørsmål.
Stipendiet er på kr. 20.000 samt diplom. 
Nærmere opplysninger om søknads frist 
osv. på www.forsvarsforening.no

Høy svarprosent på 
nettbasert sesjon
– vi er godt fornøyd med ungdom-
mens evne til å overholde tidsfris-
ter, sier major terje Granheim. Fire 
av fem ungdommer svarte før 
purring ble sendt ut.

– En svarprosent på 86 er høyere enn vi 
turte å håpe på, sier Granheim, som har 
ansvaret for gjennomføringen av sesjon 
del I på internett. Det er første gang 
Forsvaret gjennomfører en nettbasert 
sesjon.

Det ble vedtatt endringer i verne-
pliktsloven i fjor sommer. Endringene 
medfører at begge kjønn nå har plikt til 
å gjennomføre sesjon.

– Vi lurte på hvordan jentene ville 
håndtere det nye kravet. De har impo-
nert oss, sier Granheim.

89 prosent av guttene svarte før fris-
ten utløp, mens 83 prosent av jentene 
gjorde det samme.

evaluering av 
pandemien
Av hensyn til fremtidig pandemibered-
skap Ønsker Helse- og omsorgsdeparte-
mentet å gjennomgå håndteringen av 
svineinfluensaen. DSB har fått i oppdrag 
å evaluere den nasjonale håndteringen, 
både virkemidler, regulatoriske forhold og 
involverte aktører på alle nivåer.

Idylliske Hellesylt er utsatt. (Foto: iStock )
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Både Forsvarsminister og Forsvarssjef lover stadig større åpen-
het omkring Forsvaret. Med dagens manglende allmenne inter-
esse for forsvarspolitiske problemstillinger og Forsvarets status 
vil dette være avgjørende viktig for Forsvarets videre utvikling 
i et samfunn som befinner seg i sanseløs fredsmodus. 

Realitetene rundt vårt landforsvar er beinharde. Hærens 
operasjoner i Afghanistan gir i dag trefninger som nasjonen sist 
erfarte i 1940... 

Faren for vårt hjemlige forsvar er imidlertid at vi i dag prak-
tiserer oppbygging av det afghanske forsvaret mens vårt nasjo-
nale landforsvar forfaller. Ønskene om å bistå de afghanske 
avdelingene med kompetent befal, tømmer nasjonale avdelinger 
for både ledere og instruktører. Befalsmangelen og en utilstrek-
kelig økonomi gir marginale forutsetninger for vårt eget forsvar. 
Det er ikke ukjent at våre hjemmeavdelinger gang på gang er 
registrert med sterkt svekket operativ evne. Tendensen rammer 
Hæren særlig hardt. Det er en alminnelig oppfatning i et sty-
rende byråkrati at det er mindre alvorlig å redusere treningsak-
tiviteten i hær eller heimevern enn å sette et fly på bakken eller 
legge et fartøy i bøyene. Da blir tilstanden i tilfelle synlig!

Resonnement som går ut på at nasjonen ikke vil stå overfor 
en trussel av eksistensiell karakter (invasjon) innvirker på prio-
riteringene til Forsvaret. Militær innsats som måtte anvendes 
av en fremmed makt ovenfor Norge, vil kun ha til hensikt å 
påtvinge Norge begrensede innrømmelser og ytelser. Angrep 
eller anfall på Norge vil preges av hurtige overfall innrettet mot 
viktig infrastruktur mener Forsvarsstudien 07 (FS07). Slike 
trusler kan med fordel møtes i tilknytning til våre havområder 
og vårt nasjonale luftrom. Effektive våpenbærere i form av ma-
rinefartøy og kampfly vil dermed kunne redusere betydningen 
av et landforsvar, hevder teoretikere. Slike syn synes å kunne gi 
både åpning for – og en grunn til fortsatt nedbygging av vårt 
landforsvar. 

Det er derfor viktig at opinionen nå stiller seg spørsmål om 
hva slags nasjonalt forsvar man ønsker seg. Det å tro at konflik-
ter i våre sjøområder og i vårt luftrom skulle begrense seg til 
konflikt- /kampsituasjoner mellom fly eller fartøy er og blir et 
håpløst grunnlag for en nasjons forsvarsplanlegging. Det å be-
herske territoriet og landområdene er til sist avgjørende for å 
utøve et helhetlig forsvar av nasjonen. Vi trenger bare å se til-
bake på de dramatiske anslag i USA 11. september 2001. Land-
militære styrker inntok raskt sine posisjoner for å sikre nasjo-
nens ledelse, flyplasser og annen livsviktig infrastruktur. 

Her hjemme eksisterer det i dag en alvorlig ubalanse mellom 
investering og drift i Forsvarsbudsjettet. En overdreven tro på 
teknologi med satsing på materiellanskaffelser og infrastruktur 
forsterker ikke bare manglende evne til drift, men reduserer 

også Forsvarets størrelse og dets evne til tilstedeværelse. Sverre 
Diesen som FSJ har uttalt at en stadig underfinansiering av 
Forsvaret, mens en samtidig opprettholder aktivitet slik at det 
skal se ut som om vi har et størst mulig forsvar, er formålsløs 
sløsing med ressursene. Det er faktisk verre enn det! Vi kan tro 
vi har noe nasjonen ikke har. 

Forsvarsdepartementet svarer med å uttale at kombinasjo-
nen av forbedringer ved nyanskaffelser og en forbigående re-
duksjon av vårt utdannings- /treningsnivå på andre områder, 
gjør at helhetsinntrykket ikke endres. Dette skyldes at investe-
ringene i form av nye våpen gir varig operative forbedringer, 
mens treningsstandard som svekker avdelingene har en mid-
lertidig karakter. Konsekvensen av en slik politikk gir redusert 
antall seilingsdøgn, færre flytimer og sterkt svekket vedlikehold 
av teknologisk høyverdig utstyr. Midlertidighet blir lett til en 
varig tilstand.

Den forbigående reduksjon har nå vart i mange år. Den mål-
satte gjenoppbyggingen av en sterkt redusert hær stoppet opp 
i 2009. Bemanningen i Hæren er i dag ikke større enn 1/3 av de 
ansatte ved Ullevål sykehus og utsiktene for å nå målsettinger i 
Forsvarsstudien 2007 synes fjernere enn noen sinne.  Dagens 
uforbeholdende lovprisning av Forsvarets kapasiteter gitt på 
ansvarlig hold, vil selvsagt medføre et alvorlig handikap i For-
svarets forestående kamp om midler i 2011.

Det er derfor på høy tid å våkne opp og mene noe om – og 
med vårt forsvar. Hva slags forsvar ønsker vi oss? Skal Hæren 
drifte dagens struktur på et tilfredsstillende sett i 2011 må for-
svarsgrenen tilføres minimum 600 millioner kroner utover 
bevilgningene i 2010. Det er uklart og gjenstand for diskusjon 
hvor langt ned i antall teknologisk avanserte våpensystemer 
man kan ha, før kvaliteten i vårt forsvar må erkjennes som uan-
svarlig lav.  Jeg vil imidlertid tro at alle vil innse hvor ille Forsva-
rets situasjon er, om vi sammenligner statusbeskrivelsen med 
at Marit Breivik i sin tid hadde presentert sitt landslag som det 
beste noen sinne – og det besto av en spiller – rett nok godt 
utstyrt!

Jeg viser avslutningsvis til Forsvarspolitisk Utvalgs svar på 
hvorfor vi skal ha et militært forsvar. «Statens eksistens har 
tradisjonelt hvilt på evnen til militært forsvar. Og statens innret-
ting og bruk av Forsvaret fremstår som et konkret uttrykk for 
statsmaktens interesser, målsettinger og prioriteringer.»

En rik nasjon uten evne og synlig vilje til å ta hånd om sine 
landterritorier har intet forsvar. Skulle dette bli utviklingen, er 
det liten sannsynlighet for at andre skulle være villig til å bistå 
denne nasjonen om noe skulle skje! Det er derfor nå særlig 
viktig å følge med i pågående arbeider med Statsbudsjettet for 
2011.

Jon Rogstad er generalsekretær i Norske 
Reserveoffiserers Forbund (NROF) siden 2001. 
Etter militær utdannelse i inn- og utland har 
han bl.a. tjenestegjort som garnisonssjef ved 
Porsangermoen, sjef for Krigsskolen, Chief 
Operations i Multinational Forces and 
Observers i Sinai og oberst og sjef Operasjons-
avdelingen i Forsvarets overkommando.Hæren i krig! 

gjesteskribenten: Jon Rogstad
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Når store tankbiler dundrer forbi i over 100 km i timen på glatte veier så 

snøføyka står, kan en gjøre seg sine refleksjoner. Særlig hvis tanken er merket 

med innhold som både er brann- og eksplosjonsfarlig, etsende og giftig. 

Landtransport av farlig gods er ingen spøk. Hvor farlig er det egentlig?  

Hvem rammes hvis ulykken er ute? Hvilke lover og regler er det som gjelder? 

Har vi grunn til å føle oss utrygge?

tema:

farlig gods 
– hvor farlig?
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tema: farlig gods

– nødvendig å skape  
god rolleforståelse
– Å ha et godt regelverk er et bra utgangspunkt. Men det alene er ikke nok. Vi 
må skape god dialog med de som skal etterleve reglene, sier avdelingsdirektør 
Torill Tandberg i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
Hun mener kompleksiteten er den største utfordringen rundt transport og 
lagring av farlig gods.

av jan erik thoresen

det heter seg at små detaljer 
kan skape store tragedier. Ikke 
minst gjelder dette når farlig 

gods fraktes på skinner og veier og 
deretter skal lagres forsvarlig. Brann- 
og eksplosjonsfarlige væsker og gas-
ser, etsende væsker og smittefarlige 
stoffer utgjør en stor potensiell risiko. 
Uten å tenke over det har vi alle en 
nærhet til alt dette, enten vi ferdes på 
vei eller er passasjerer på tog. Trans-
port av gods krysser alle grenser, Det 

nytter lite om Norge alene skulle 
forvalte et strengt regelverk om ikke 
det også skulle gjelde alle andre land 
vi driver handel med.

– Regelverket må ikke bare være 
strengt. Det må også forankres inter-
nasjonalt. I dette tilfellet er det FN-
konvensjonen som ligger til grunn. 
Norge, representert ved DSB, er ak-
tivt med og er en viktig bidragsyter 
når regelverket oppdateres hvert an-
net år. Vi er opptatt av at aktørene 
på de ulike farlige gods arenaene 
skal være engasjert. Det er de som 
har nærhet til de praktiske sikker-
hetsspørsmål. Vi er åpne for råd og 
innspill og ser det som både nødven-
dig og viktig at vi har en åpen og god 
dialog med næringslivet, påpeker 
Torill Tandberg.

DSB administrer Kontaktutvalget 
for farlig gods, som er sammensatt 
av representanter fra ulike fagmyn-

digheter. Utvalget har fire under-
grupper; analyse, regelverket, kon-
trollaksjoner og beredskap.

slår ned på juks
– Når DSB har valgt en samarbeids-
linje med de ulike aktører er ikke det 
ensbetydende med at vi er ettergi-
vende dersom det avdekkes uregel-
messigheter. Tvert om slår vi hardt 
ned på de som bevisst forsøker å 
omgå regelverket. De store transport-

selskapene er seg sitt ansvar bevisst. 
Heldigvis er det sjelden ikke alt er i 
orden. Konsekvensene ved at en 
transportforsendelse stopper opp gir 
seg raskt utslag både økonomisk og 
omdømmemessig. Kundeflukt i en 
konkurranseutsatt næring har en 
ikke råd til. Kravene til at alle virk-
somheter skal ha en sikkerhetsråd-
giver borger for at eventuelle feil og 
mangler skal avdekkes og rettes opp 
før transporten starter, forteller av-
delingsdirektøren.

regionalT og lokalT
- Vi arbeider bevisst med brannve-
senet rundt om i landet og bidrar til 
at de øver på aktuelle scenarier 
sammen med politiet og helsevese-
net. Når det eksempelvis gjelder 
Halden brannvesen har vi bevilget 
midler til kompetanseheving i kraft 
av det spesielle ansvar de har som 

«grensebrannvesen» med ekstremt 
mange transporter av farlig gods fra 
kontinentet. I det hele tatt spiller 
landets brannvesen en nøkkelrolle. 
Erfaringen viser at vi er godt forbe-
redt om en ulykke skulle inntreffe. 
Men det er viktig å være på tå hev 
hele tiden. Øvelser, terping på detal-
jer og jevnlige kontroller må til for 
at landtransporten av farlig gods skal 
gå så smidig og risikofritt som mulig, 
fastslår avdelingsdirektør Torill Tand-
berg i DSB.

«Konsekvensene ved at en transportforsendelse 
stopper opp gir seg raskt utslag både  

økonomisk og omdømmemessig»

Avdelingsdirektør Torill Tandberg. 
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endrede drifts- og markedsfor-
hold førte til en rekke fusjoner 
og oppkjøp som endte med at 

Linjegods i 2006 ble til Schenker AS. 
Med på lasset fulgte høy transport-
faglig kompetanse som nå er videre-
ført til beste for de virksomheter som 
har befatning med farlig gods. Sik-
kerhetsrådgiver Inger Kjelsrud spiller 
en sentral rolle, ikke bare som rådgi-
ver for bedriften Schenker, men er 
også veileder for selskapets kunder. 
Med sin lange erfaring har hun god 
oversikt og vet hvor skoen trykker.

– Utgangspunktet er avsenderne. 
De har ansvaret for at de produktene 
som skal videreformidles får et pro-
duktdatablad. Det skal bl.a. inne-
holde nøyaktig klassifisering i hen-
hold til gjeldende regelverk. Feil i 
dokumenter og informasjon, feil-
merking eller manglende merking 
av kolli kan dessverre forekomme. 
Det hender også at feil ved embal-
lasjen resulterer i utslipp og skader. 
Feil og mangler som forårsakes av 
avsenderen resulterer ofte med at en 
sending må stoppes, noe som er 
både kostbart og ressurskrevende å 
få rettet opp i ettertid. Slike situasjo-
ner bunner som regel i usikkerhet og 
manglende kunnskaper hos den el-
ler de som håndterer sakene. I vår 
virksomhet, som utvikler transport- 
og logistikktjenester, legger vi selv-
sagt sterkt vekt på pålitelighet og 
kvalitet. Vi er også svært opptatt av 
at våre kunder skal ha gode kunn-
skaper om farlig gods håndtering. 
Med jevne mellomrom kurser vi 
ansatte og bevisstgjør det faktum at 
det jo er deres ansvar å sørge for at 
sendinger er i orden før transporten 
startet. Det ikke alle er klar over er 

at både sjåføren og terminaler har 
rett og plikt til å avvise sendinger 
som ikke er forskriftsmessige, fortel-
ler Kjelsrud.

kvaliTeTssikring
Virksomheter som håndterer farlig 
gods må legge vekt på å kvalitetssi-
kre sine rutiner.

– Ja, ingen kjede er sterkere enn 
det svakeste ledd. Feil og mangler må 
elimineres. Det krever nitid planleg-
ging nedfelt i skriftlige retningslinjer 
og rutiner alle må følge til punkt og 
prikke. Sjekklister kan være et godt 
hjelpemiddel. Det viktigste er å kunne 
spore eventuelle feilkilder. Vi i Sche-
nker må først og fremst feie for egen 
dør ved å følge våre egne prosedyrer, 
laste forsvarlig, sikre last, varsle leve-
randører om innhold, merke riktig og 
sørge for at de nødvendige dokumen-
ter medfølger, Kommer vi over feil 
eller mang ler avsenderen har ansva-
ret form må vedkommende varsles og 
sørge for de nødvendige korrigeringer. 
Avsender skal ha sin egen sikkerhets-
rådgiver, men vi bidrar, om ønskelig, 
med gode råd. For ikke å forsinke 
forsendelsen må feilene rettes opp 
omgående. Det hender at en sjåfør må 
avvise sendinger der produktene ikke 
er korrekt merket eller at det er feil 
informasjon i de medfølgende doku-
menter. Ved en kontroll kan det 
hende at sjåføren får bot mens det 
egentlig er avsenderen som har an-
svaret. Det føles ganske urettferdig, 
sier Inger Kjelsrud.

– Det går i det hele tatt på å være 
bevisst og vite hva en driver med. 
Langt de fleste tar det seriøst. De 
store bedriftene vet at det blir et stort 
tap av anseelse om det skulle skje en 

alvorlig hendelse og det kommer for 
en dag at de har forsømt seg. Det skal 
så lite til. En spiker i en pall som gnis-
ser på en plastkanne med brannfarlig 
væske, kan resultere i en stor ulykke. 
Og dersom noen prøver å jukse med 
merkingen, resulterer det i kraftig 
bøter. Det må være strengt, påpeker 
sikkerhetsrådgiveren.

uhell skal rapporTeres
Alle uhell i forbindelse med trans-
port og lagring av farlig gods skal 
rapporteres til Direktoratet for Sam-
funnssikkerhet og Beredskap (DSB).

– Drivkraften er at vi alle skal 
kunne føle oss trygge. De innsam-
lede data er hele tiden med på å re-
gulere de lover og forskrifter som 
gjelder både nasjonalt og internasjo-
nalt. Distribusjonen av farlig gods 
blir ikke mindre med årene. Regel-
verket må holdes i hevd til enhver 
tid, påpeker Inger Kjelsrud.

den menneskelige  
faktor viktigst
– Det er bra med lover og forskrifter. Men ethvert system blir ikke bedre enn 
de mennesker som bruker det, sier sikkerhetsrådgiver i Schenker AS, Inger 
Kjelsrud. Håndtering av farlig gods krever høy grad av årvåkenhet og nøyak-
tighet. – Små detaljer kan utløse store ulykker, påpeker sikkerhetsrådgiveren.

av jan erik thoresen

Sikkerhetsrådgiver Inger Kjelsrud.
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tema: farlig gods

vikTige Begreper
Disse forkortelsene forbindes med landtransport av farlig gods:

ADR står for «Accord europeen relatif au transport international des 
marchandises Dangereuses par Route». Det er en mellomstatlig 
avtale som gir bindende regler for hvordan veitransport av farlig 
gods skal foregå.

RID står for «Reglement concernant le transport international terrov-
laire des marchandises dangereuses». Det er det internasjonale re-
glementet for internasjonal transport av farlig gods på jernbane.

hva er farlig gods?
Farlig gods er fellesbetegnelsen på kjemikalier, stoffer, stoffblandin-
ger, produkter, artikler og gjenstander som har slike egenskaper at de 
representer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved 
et akutt uhell.
Forskrift om transport av farlig gods på vei og jernbane definerer hvilke 
kjemikalier som er å regne som farlig og integrerer ADR/RID 2007 som 
en del av forskriften. FNs ekspertkomité har utarbeidet kriterier som 
ligger til grunn for klassifiseringen og delt kjemikalene inn i ulike fare-
klasser. Disse er:

Klasse 1 eksplosive stoffer og gjenstander

Klasse 2 gasser

Klasse 3 brannfarlige væsker

Klasse 4.1 brannfarlige faste stoffer

Klasse 4.2 selvantennende stoffer

Klasse 4.3 stoffer som avgir brennbare gasser i kontakt med vann

Klasse 5.1 oksiderende stoffer

Klasse 5.2 organiske peroksider

Klasse 6.1 giftige stoffer

Klasse 6.2 infeksjonsfremmede stoffer

Klasse 7 radioaktivt materiale

Klasse 8 etsende stoffer

Klasse 9 forskjellige farlige stoffer og gjenstander

I Norge er det Direktoratet for Sam-
funnssikkerhet og Beredskap (DSB) 
som har myndighetsansvar og som 
derved er pådriver for at regelverket tar 
hensyn til norske forhold og behov.

underkoMiTé av eksperTer
I FNs underkomité for transport av far-
lig gods møtes eksperter fra et utvalg 

av de stater som er valgt inn i FNs øko-
nomiske og sosiale kommisjon (ECO-
SOC). Komiteen utgir FNs rekomman-
dasjoner for transport av farlig gods, 
også kalt «The orange book». Dette er 
et anbefalt regelverk som omfatter alle 
transportformer og gjelder alle typer 
farlig gods. Regelverket revideres annet 
hvert år. Alle stater som møter i ECO-

SOC kan søke om å få delta i underko-
miteen eller ekspertkomiteen. Norge, 
representert ved DSB, har deltatt i 
ekspertkomiteen siden 1958.

vikTig for TransporT-
Bransjen
Selv om FNs rekommandasjoner kun 
er et anbefalt regelverk har det stor 
innvirkning ved at det brukes som 
mal ved utarbeidelsen av de interna-
sjonale konvensjonene og avtalene 
for transport på sjø, i luft og på vei 
og jernbane. Det arbeidet som fore-
går i ekspertkomiteen og dens un-
derkomité er dermed av stor betyd-
ning både for produsenter av farlig 
gods og for transportbransjen.

forMøTer hos dsB
I forkant av møtene i de internasjo-
nale farlig gods komiteene inviterer 
DSB interesserte virksomheter og 
bransjeorganisasjoner til formøter. 
Hensikten er at alle berørte parter 
skal kunne få muligheten til å på-
virke utformingen av regelverket.

ansvareT for saMordning
Den økonomiske kommisjon for Eu-
ropa, ECE, har ansvaret for å sam-
ordne regelverk for transport av farlig 
gods i Europa. Det gjelder til sjøs, i 
luft, på vei og jernbane. ECE organi-
serer fellesmøter og fastsetter be-
stemmelser som er felles. Norge, ved 
DSB, er avtalepart både til ADR-regle-
mentet og RID-reglementet og deltar 
i fellesmøtene. Det avholdes felles-
møte to ganger i året.

på Tvers av grensene
Det er innlysende at det er nødvendig 
med felles internasjonale regler og 
normer. Prinsippet om fri flyt av varer 
og tjenester, den økende handel lan-
dene mellom og nødvendigheten av 
å transportere farlig gods, tilsier det. 
Samtidig øker trafikken generelt, 
både i luften, på sjøen, vei og jern-
bane. Det innebærer at risikoen for at 
ulykker kan inntreffe, øker. Derfor er 
et internasjonalt trykk på problem-
stillingen et positivt bidrag til trygge 
samfunn over hele Europa.

fn sentral i regelverk for farlig gods
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For å kunne føre lastebil med 
farlig gods må en sjåfør ha et 
såkalt ADR-bevis, som utste-

des av Vegvesenet på anmodning fra 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB). Kurs og eksa-
men arrangeres av de autoriserte 
trafikkskoler.

– Det starter med et grunnkurs på 
minimum 18 timer i tillegg til kurs i 
ulykkesberedskap, der blant annet 
slokking av brann står på program-
met sammen med opptreden på 
skadestedet. Grunnkurset omfatter 
alle fareklasser på stykkgods med 
unntak av to; eksplosiver og radioak-
tive materialer. Skal en sjåfør kunne 
frakte de to sistnevnte kategorier, må 
vedkommende ta et ekstra kurs på 8 
timer for hver kategori. Dreier det seg 
om frakt på tank, må sjåføren dessu-
ten gjennomgå et tankkurs over 12 
timer, forteller faglærer Karlsen.

Må ta eksaMen
– En får ikke ADR-bevis uten å ha 
tatt eksamen. Og har en først fått 
ADR-beviset må det fornyes hvert 
femte år. Også da må en gjennom 
eksamen. Dette høres strengt ut, 
men det må det være. Skulle en sjå-

før bli kontrollert av veimyndighe-
tene uten å ha orden i papirene, er 
det full stopp. En slik forsømmelse 
kan koste både sjåføren og opp-
dragsgiveren dyrt, fremholder Karl-
sen. Han har mange års erfaring med 
sjåføropplæring i selskapet Rome-
rike Buss- og Trailerskole A/S.

– Det er ikke bare å sette seg i 
bilen og kjøre. Først må sjåføren 
påse at han har med seg ADR-bevi-
set, skriftlige instruksjoner og trans-

portdokumenter som inneholder 
korrekte opplysninger om lasten. I 
tillegg utstyr som står opplistet i 
skriftlige instruksjoner, øyebeskyt-
telse, varselvest, lommelykt og be-
skyttelseshansker for å nevne det 
viktigste. De fleste er flinke til å ha 
sakene i orden, men dessverre ikke 
alle, forteller faglæreren.

Han tilføyer at hver bil skal være 

utstyrt med brannslokkingsapparat, 
ett eller flere, men en totalkapasitet 
på 12 kg pulver som et minimum.

InForMasjon tIl brann-
vesenet
– De fleste uhell dreier seg om små 
lekkasjer som finner sted under los-
sing og lasting. Men skulle det skje 
noe underveis i transporten, skal 
sjåføren omgående kontakte brann-
vesenet. Transportdokumentene skal 

være lett tilgjengelig og brannvese-
net skal informeres om lastens inn-
hold, slik at redningsmannskapene 
skal kunne håndtere hendelsen rik-
tig. Sjåførens opptreden på skade-
stedet er av stor betyning for skade-
begrensningen. Vi kan trygt si at en 
sjåfør ikke bare er en sjåfør når det 
dreier seg om transport av farlig 
gods, fastslår faglærer John Karlsen.

Alle tunneler skal vær merket med 
tunnel kategori. Dersom det ikke er 
noen vei utenom, må sjåføren pent 
vente til rushtiden er over, hvis hans 
last ikke kan transporteres gjennom 
uten videre. Også dette håndheves 
strengt av veimyndighetene. De fleste 
overholder bestemmelsene, men det 
er også de som prøver å jukse.

– Men, det store flertall er lovlydige, 
selv om det nok kan tære litt på tål-
modigheten for enkelte, sier Karlsen.

– En sjåfør Er ikkE barE sjåfør
Det er strenge krav til de som transporterer farlig gods på vei. Sjåførene må gå 
på kurs og ta eksamen.
– Dersom noe mangler ved kontroll, blir det full stopp. Det kan bli en kostbar 
fornøyelse både for sjåføren og transportselskapet, sier faglærer John Karlsen 
ved Transportfagskolen RBT A/S.

av jan erik thoresen

«Sjåførens opptreden på skade
stedet er av stor betydning 
for skadebegrensningen»
 John Karlsen

Eksempler på faresedler på kolli. 
T.v.: KLASSE 1. Eksplosive stoffer eller gjenstander. T.h.: KLASSE 5.1. Oksiderende stoffer
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Den dramatiske ulykken på Lille-
strøm stasjon i 2000, der det ble 
propanlekkasje etter at to jernbane-
vogner støtte sammen, er et godt 
eksempel på den store risikoen en 
løper ved slike transporter. Likevel 
må det sies at det heldigvis skjer få 
store og alvorlige uhell i Norge.

vikTig for Beredskapen
Rapporten fra DSBs kartlegging er et 
viktig hjelpemiddel for kommunale 
brannvesen, men også for andre 
nød- og beredskapsorganisasjoner, i 
beredskapsoppbygging, til øvelser 
og opplæring og for å kunne hånd-
tere ulykker med farlig gods. Rap-
porten inneholder kart, utarbeidet 
av Transportøkonomisk institutt 
(TØI), som viser transportmønsteret 
for farlig gods på vei og bane.

Kartleggingen viser at landeveis-
transport av de mest farlige stoffene 
over fjellet fra Østlandsområdet til 
Vestlandet er mer omfattende enn 
antatt. I tillegg til Hardangervidda 
går en god del av transporten via 
Hemse, Filefjell og Valdresflya.

kjeMikalieBeredskap
Norge er delt inn i 34 regioner for 
kjemikalieberedskap med interkom-
munalt og tverrfaglig samarbeid. 
Kartleggingen gir regionene oppda-
tert oversikt over transportmønste-
ret for farlig gods gjennom deres 
respektive områder, og er et godt 
grunnlag for å kunne vurdere om 
beredskapen er god nok for å kunne 
håndtere en akutt hendelse.

Gjennom kartleggingen har en lyk-
kes med å få frem et hovedmønster 

omfattende landtransport av etsende 
og giftige stoffer
En kartlegging av landtransport av farlig gods viser at slike transporter har et 
større omfang enn antatt. Årlig oppstår det ca. 50 uhell og ulykker.

den soM oppdager 
ulYkken

• Den som oppdager ulykken 
må omgående varsle brann-
vesenet, telefon 110 eller  
politiet, telefon 112.

• Oppgi nøyaktig uhellssted
• Nærm deg ikke ulykkesobjektet, 

men gi så gode opplysninger du 
kan om type farlig gods, sifrene 
på det oransje skiltet og type 
fareseddel. Opplys videre om 
eventuelle utslipp eller 
tilskade komne.

over transportrutene for å kunne vur-
dere den geografiske fordelingen av 
risikoen knyttet til slike transporter.

Farlig last i norsk natur, men idyllen kan få en brå slutt. (Foto: CargoNet)
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I overkant av 40 containere og en-
kelte kjøretøy ble kontrollert. Det 
ble riktignok ikke avdekket alvorlige 
feil og mangler ved selve contai-
nerne, men 20 prosent var for dårlig 
eller feil merket.

– Korrekt merking av farlig gods er 
viktig både ved normal håndtering og 
når ulykker oppstår, påpeker direktør 
Jon A. Lea i Direktoratet for Sam-
funnssikkerhet og Beredskap (DSB). 

– Dersom redningsmannskaper 
ved en ulykke har feil eller mangel-
full informasjon om hvilken type 

stoff de skal håndtere, kan det for-
sinke innsatsen og i verste fall sette 
mannskapenes liv og helse i fare, 
påpeker DSB direktøren.

Kontrollaksjonen ble koordinert 
av DSB. I tillegg deltok Sjøfartsdirek-
toratet, Kystverket, Statens vegvesen, 
Politiet, Luftfartstilsynet og Tollve-
senet. Disse etatene er medlemmer 
av Kontaktutvalget for farlig gods 
(KFTG). Utvalget har som oppgave å 
fremme samarbeidet mellom de 
myndighetsorganer som har oppga-
ver på farlig gods områder.

hver femte farlig gods-
container feilmerket
En storkontroll av farlig gods i Oslo havn avdekket at hver 
femte container var feilmerket. Feil og mangelfull merking 
kan få alvorlige konsekvenser ved uhell.

radioakTivT MaTeriale:

tusenvis av 
transporter 
årlig
Men få transporter med 
kjernebrensel. Det er regel-
verket for transport av farlig 
gods på vei og skinner, ADR/
RID, som skal legges til 
grunn. Strålevernet er sterkt 
inne i bildet.

Norge har to nukleære anlegg der 
det enten brukes eller behandles 
kjernebrensel; ved Institutt for Ener-
giteknikk (IFE) på Kjeller nær Lille-
strøm og i Halden. Transporten av 
brensel til, fra og mellom disse an-
leggene skjer etter internasjonale 
retningslinjer og nasjonale forskrif-
ter for transport av farlig gods. Sta-
ten strålevern er nasjonal myndighet 
for transport av radioaktivt materi-
ale og kjernebrensel.

Sikkerhetskravene er tilpasset den 
mengde radioaktivitet beholderen er 
tenkt å inneholde. Mens det skjer 
tusenvis av transporter med radio-
aktivt materiale hvert år, skjer det 
kun et fåtall transporter med kjerne-
brensel. Dette har sin naturlige for-
klaring da det i Norge, som nevnt, 
kun finnes to anlegg som gir opphav 
til slike transporter.

Institutt for Energiteknikk har 
gjennom flere år brukt den såkalte 
«Kjellerflaska» som transportbehol-
der for kjernebrensel. Den består av 
et indre stålrør, 17 cm blyskjerming 
og et ytre stålrør. Utenpå dette er det 
lagt en støt- og varmeabserbator av 
laminert tre. Treverket er innsatt 
med brannhemmende midler. Ende-
lokkene er av stålkapslet bly. «Kjel-
lerflaska» er sertifisert i henhold til 
de internasjonale krav som stilles til 
transportbeholdere og norsk lovgiv-
ning.

Kontrollører fra DSB, Vegvesenet og politiet sjekker containere. (Foto: DSB)
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jernbane verket forvalter infrastrukturen

skjerpede krav i ny landtransportforskrift
Virkeområdet er utvidet og gjelder for all landtransport av farlig gods, også dersom  
transporten foregår utenom vei eller jernbane.

Den nye forskriften ble fastsatt av 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet 
og Beredskap (DSB) 1. juli i fjor. For-
skriften innebærer en revisjon av 
regelverket om landtransport av far-
lig gods på vei og jernbane, og tar 
inn endringer både i ADR-avtalen og 
RID-reglementet. Det har vært et 
mål å unngå dobbeltregulering og 
hull i rammeforskriften sett i forhold 
til det europeiske og internasjonale 
regelverket.

På grunn av uhell, ulykker og 
uønskede tilsiktede hendelser i 
Norge og utlandet, spesielt med ek-

splosivtransport, har det vært ønske-
lig med strengere regulering av en-
kelte transporter i tillegg til bedre å 
ivareta hensynet til sikring av farlig 
gods med høy risiko. Den nye for-
skriften innfører derfor et forbud 
mot samlasting av sprengstoff og 
tennere på samme kjøretøy. Av hen-
syn til sikkerheten til omgivelsene 
har det også vært nødvendig med 
bedre regulering av særlige problem-
områder, som eksempelvis opphold 
under transport, tilsyn med kjøretøy 
og varsling av uhell.

Brannvesenet har fått myndighet 

til å henvise kjøretøy med farlig gods 
til bestemte områder for opphold 
under transporten. Det er også inn-
ført ny bestemmelse som pålegger 
ansvarlig for godsterminal på fore-
spørsel fra brannvesen å anvise hvor 
farlig gods befinner seg på termina-
len. Forskriften gjelder for all land-
transport av farlig gods, også dersom 
transporten foregår utenom vei eller 
jernbane. Transport inkluderer også 
tilknyttet aktivitet, slik som forbere-
delse til gjennomføring og avslut-
ning, herunder forflytting til eller fra 
en annen transportmåte.

Jernbaneverket forvalter 
infrastrukturen og har det 
overordnede ansvar for 
trafikkstyringen.

– Vi har et planverk der det klart 
fremkommer at vi har ansvaret for 
varsling når det inntreffer en ulykke. 
Jernbaneverket er med i Trafikkleder-
sentralen sammen med representan-
ter fra blålysetatene. Vår oppgave er 
å sørge for at trafikken går så bra som 
mulig parallelt med at det jobbes på 
det aktuelle skadested. Vi har alltid 
en representant med i skadestedsle-
delsen, forteller seksjonssjef for Tra-
fikkdivisjonen, Drift og forbedring i 
Jernbaneverket, Bjørn Johannessen.

– Det er Jernbaneforetaket, altså det 
enkelte transportselskap, som plikter å 
gi oversikt over fareklasser og hvor 
lasten ligger. Men Jernbaneverket er, i 
visse tilfeller, også selv transportør når 
vi transporterer vedlikeholdsmateriell. 
Da er vi underlagt de samme regler for 
RID på lik linje med andre. Når tog med 
farlig gods skal parkere, har vi tilrette-
lagt spesielle plasser og stasjoner der 
skadeomfanget blir minst mulig om 
noe skulle skje, sier Bjørn Johannesen. Fo

to
: iS

to
ck
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norge på etterskudd  
med tunnelmerking
For et halvt år siden ble det innført et enhetlig, 
europeisk system for merking av tunneler etter de 
såkalte ADR-reglene for frakt av gods. Mange land 
er klare, men tunnellandet Norge er fraværende.
Ved nyttårsskiftet var merkingen fortsatt ikke satt ut i livet. Etter sigende 
skal årsaken til somlingen være at det er vanskelig å få avgjort den eksakte 
utforming av merkingen tunnelene skal forsynes med. Systemet skal gjøre 
det mulig for sjåførene å se om det er tillatt for dem å kjøre inn i en tunnel. 
I påvente av at merkingen skal komme på plass må de deler av industrien 
som frakter farlig gods lage sine transportdokumenter tilpasset det nye 
systemet, men uten at sjåførene kan se direkte hvor farlige enkelte norske 
tunneler er for dem og deres medtrafikanter.

I dag er det bare fem norske veitunneler der det finnes spesielle restrik-
sjoner på transport av farlig god. Disse tunnelene har, så langt, ikke vært 
spesielt merket. Det medfører at sjåførene selv må kontakte vegmyndighe-
tene for å få klarhet i hvilke det gjelder og hva som er tillatt. Restriksjonene 
gjelder først og fremst i rushtidene. Fire av tunnelene ligger sentralt i Oslo, 
en i Ålesund; tunnelen til Valderøy i Giske.

forsendelse av smittefarlig 
biologisk materiale
Smittefarlig biologisk materiale er farlig gods. Hvert år 
sendes flere hundre tusen prøver med slikt materiale som 
brev og pakker.

Riktig håndtering og forsendelse er viktig av hensyn til ikke bare pasienter, 
post- og transportpersonale og laboratoriepersonale, men også allmennhe-
ten. Derfor har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), i 
samarbeid med Posten Norge A/S og fire andre etater, utarbeidet en praktisk 
veileder om forsendelse av slikt materiale.

Veilederen sammenfatter de mest sentrale kravene i regleverket som 
gjelder for forsendelse av potensielt smittefarlig biologisk materiale, her-
under pasientprøver.

Det er avsenders ansvar å påse at smittefarlig biologisk materiale er riktig 
klassifisert, pakket, merket og at riktige dokumenter medfølger pakken. Hvis 
dette ikke gjøres korrekt i henhold til gjeldende regelverk, kan materialet 
representere en smitterisiko. Feil håndtering kan føre til at materialet ikke 
blir levert adressaten eller at det ikke blir undersøkt.

Veilederen er myntet på dem som har ansvar for forsendelser av biologisk 
materiale fra helsetjenesten og medisinske laboratorier og veterinærtjensten, 
emballasjeleverandører og post- og transportpersonale.

et godt  
hjelpemiddel
En egen «Farlig gods perm» 
har i en årrekke vært et 
nyttig hjelpemiddel ved 
ulykker, øvelser og kompe-
tansebygging.

Permen, som foreligger både i papir-
versjon og elektronisk utgave, be-
nyttes av brannvesen, politi, andre 
nød- og beredskapsaktører, industri 
og i forbindelse med undervisning. 
Den elektroniske utgaven, som er en 
videreutvikling og et supplement til 
papirversjonen, kan lastes ned fra 
www.dsb.no og har en lav brukerter-
skel. Nylig er utgaven kommet i ny 
versjon med oversikt over 850 ulike 
stoffer. DSB opplyser at funksjonen 
med sikkerhetsavstander kun er 
egnet for bruk ved større uhell, på 
størrelse med uhell med tankbiler 
og jernbanevogner.

«Farlig gods» – permen ligger lett 
tilgjengelig i ulike typer utryknings-
kjøretøyer slik at redningspersonel-
let raskt kan fastslå hvilke stoffer det 
dreier seg om, graden av brann- og 
eksplosjonsfare etc. På denne måten 
kan en effektivt bidra til å redusere 
skadeomfanget og sikre liv, helse og 
materielle verdier.

nødnuMre
brannvesen  110
poLiTi  112
ambuLanse  113

andre vikTige TelefonnuMMer
dsb  48 21 20 00 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap  

gifTinformasjonen  22 59 13 00
kysTverkeT  33 03 48 00
sfT  91 64 95 42
Statens forurensningstilsyn

sTaTens sTråLevern  67 16 26 00
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NYTT fra KFB

FylKeSForumSmøte på HAuKelANd

KFB Hordaland har avholdt åpent møte 
om svineinfluensa på Haukeland syke
hus. Adm. direktør Stener Kvinnsland og 
merethe Strømmen fra Bergen kom
mune orienterte om sykehusets strategi 
og det vaksinasjonsprogram som var 
igangsatt. 20 personer deltok på møtet.
leder i KFB Hordaland, Bjarnhild Hodne
land, opplyser at en på det åpne møtet 
også drøftet temaet «ransbølge i Ber
gen?». Stasjonssjef ved Bergen sentrum 
politistasjon, rune Solbakken, ga en ori
entering med etterfølgende diskusjon 
blant spørrelystne deltakere.
Arrangementet må absolutt kunne 
karakteriseres som vellykket.

reviSjoN Av «KurS i SAmFuNNS
SiKKerHet og BeredSKAp»

det tidligere kurs i «sivil beredskap» har 
vært gjenstand for en omfattende revi
sjon og vil om kort tid gjenoppstå som 
«Kurs i samfunnssikkerhet og bered
skap». det er beregnet på alle som har 
befatning med sikkerhets og bered
skapsspørsmål i egen organisasjon eller 
firma, men passer egentlig for alle som 
vil vite mer om hvordan samfunnet er 
organisert for å kunne takle katastrofer, 
ulykker og andre uønskede hendelser.
«Kurs i samfunnssikkerhet og bered
skap» kan gjennomføres som en studi
ering fordelt på 18 timer over flere kvel
der eller som et weekend kurs.
tilbudet blir lagt ut på www.kfb.no så 
snart det er ferdig. Nærmere opplysnin
ger kan rettes til KFBs sekretariat.

KFB Som «FlyKtNiNger»

Nasjonalt utdanningssenter for sam
funnssikkerhet og beredskap (NuSB) 
arrangerte for noen tid siden øvelsen 
«Krakex» for mannskaper som bl.a. skal 
ut og drifte mottak av større flyktning
kontingenter. 13 KFBmedlemmer fra 
Buskerud og deres familier deltok som 
«flyktninger». øvelsen, som foregikk på 
Heistadmoen, ble vellykket og arrangø
ren roste KFB for innsatsen.

kfBs Beredskapspris 2009 uTdelT
KFBs Beredskapspris er nå utdelt for første gang. Den gikk til Anne-Lise 
Mellbye og Kristin Lund som gode ambassadører for beredskapssaken.

Prisen, som ble innstiftet i 2008, skal tilfalle personer som har utvist et 
særlig engasjement for beredskapssaken, både sivilt og militært. 
Juryen har bestått av generalløytnant Bernt F. Brovold, tidligere stortingsre-
presentant Signe Øye, Ellen Klynderud, Norges Bygdekvinnelag, Bjarnhild 
Hodneland, Norges Kvinne- og Familieforbund og Inger Falch-Johannessen, 
Norges Lotteforbund.
Utdelingen fant sted i nærvær av spesielt inviterte gjester. KFBs styreleder, 
Anne-Lise Johnsen, leste juryens begrunnelse og overrakte prisen til to ver-
dige prisvinnere, som hver på sin måte har bidratt til å fremme norsk bered-
skap. Fra sivil sektor gikk prisen til Anne-Lise Mellbye for hennes store og 
mangeårige engasjement, ikke minst gjennom en utbredt foredragsvirksom-
het rundt om i landet. Fra militær sektor ble prisen tildelt generalmajor 
Kristin Lund. Om henne sa juryen at hun gjennom mange år hadde lagt stor 
vekt på ulike sider ved totalforsvaret og vært engasjert i beredskapsarbeid 
både sentralt og lokalt i KFB-sammenheng og samtidig vært en viktig tals-
kvinne for totalforsvaret.
KFBs Beredskapspris er et trykk av kunstneren Per Nordenborg med motiv 
fra Akershus festning.

Flott «FiNN meg»KurS i lier

Astrid Sylling, som er enkeltmedlem i KFB, 
gikk på instruktørkurset i fjor. på eget initia
tiv har hun i etterkant gjennomført et kurs 
for utsikten barnehage i hennes hjemkom
mune, lier, utenfor drammen. Som de før
ste i Buskerud kunne 15 stolte barn motta 
sine diplomer og fløyter. det var de eldste 
barnehagebarna «Hakkespettene», som 
deltok. lokalavisen, lierposten, slo begi
venheten opp over en hel side.
i etterkant har Astrid Sylling skrevet en rap
port som omfatter alt som har vært gjort. 
den er dessuten blitt presentert for forel
drene. det flotte initiativet har ført tilhen
vendelser fra flere andre barnehager i kom
munen som ønsker å gjøre det sammen. 

vellyKKet KurS i «pSyKiSK FørSte
Hjelp»
KFB Kongsberg har arrangert et vellykket 
kurs i «psykisk førstehjelp». Kurset gikk i 
form av en studiering over fire kvelder med 
12 deltakere. det ble dessuten arrangert en 
åpen kveld med sogneprest Steinar ekvik 
som kåsør med ikke mindre enn 80 perso
ner på tilhører benken. primus motor var 
leder for KFB Kongsberg, inger ulleberg. 
Hun opplyser at evalueringen var meget 
positiv og stiller seg til disposisjon med råd 
og tips til de fylkes og kommunefora som 
ønsker å arrangere et tilsvarende kurs.
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hva skal du bli når du bli stor? 
Dette spørsmålet kommer 
alltid på banen når et barn 

nærmer seg ungdomsalderen. Chris-
tina Stokkeland var intet unntak i så 
måte. Tidlig drømte hun om å bli 
dyrlege, men det måtte vike plassen 
for arkeologien. Å grave frem gamle 
ting så både spennende og interes-
sant ut, men det skulle vise seg at 
yrkesvalget skulle gå i en helt annen 
retning. Tanken var å studere øko-
nomi i Tyskland sammen med et par 
venner. Da guttene fikk høre at det 
kunne være fornuftig å avvikle før-
stegangstjenesten før de tok fatt på 
utenlandsstudiene, ble det til at de 
alle søkte Befalskoler Hun begynte 
på befalsskolen i Stavern. Lite ante 
hun den gang at dette skulle bli star-
ten på en 25 år lang karriere i Luft-
forsvaret.

Meningsfulle oppgaver
Etter at Christina Stokkeland var fer-
dig med Befalsskolen ble det plikt-
tjeneste ved Luftforsvarets stasjon 
Honningsvåg før hun igjen var å finne 

på skolebenken. Hennes utdannelse 
kan kort sammenfattes slik: Luft-
krigsskole I og II, Stabsskole I, Lo-
gistikkstudier fra Høgskolen i Molde 
og Ledelsesstudier fra Høgskolen på 
Lillehammer og grunn- og mellomfag 
i pedagogikk ved NTNU. Videre har 
hun Mastergrad i ledelse (fordypning 
i veiledning, coaching og mentoring) 
ved NTNU.

– Det var i første omgang perso-
nell og økonomi jeg spesialiserte 
meg i, og deretter skiftet fokuset til 
logistikk. Etter avsluttet Krigsskole 
gikk ferden til Bardufoss, Evenes og 
senere til Stavern i 1996, der jeg 
underviste på Forvaltningsskolen 
fram til 2000. Deretter kom jeg til 
Luftkrigsskolen i Trondheim der jeg 
nå praktiserer som hovedlærer. De 
oppgavene jeg har hatt har vært 
spennende og utviklende og jeg har 
til fulle fått brukt de kunnskapene 
jeg har ervervet meg, sier major 
Stokkeland. Sommeren og høsten 
2007 var hun å finne som NATO ak-
tør i Afghanistan.

– Det var spennende og interes-

sant å arbeide i et flerkulturelt miljø. 
Jeg opplevde NATO-systemet som 
langt mer byråkratisk enn den må-
ten vi løser våre logistikkoppgaver 
på her hjemme, men likevel var det 
så desidert læringsrikt og menings-
fylt. Det å få oppleve å være i Afgha-
nistan med et ønske og tro på at vi 
hjelper landet på fote, er noe en aldri 
vil glemme, forteller major Stokke-
land.

alT TilreTTelagT
Major Christina Stokkeland har gode 
erfaringer med Forsvaret som arbeids-
plass.

– I tiden etter Krigsskole I bodde 
vi på Evenes hvor min samboer job-
bet ved Evenes Flystasjon og jeg 
pendlet til Bardufoss. Vi fikk vårt 
første barn, men etter et halvt års tid 
ville jeg gjerne tilbake i jobb. Da 
ordnet Forsvaret det slik at min sam-
boer og jeg delte en stilling på Eve-
nes Flystasjon. Når jeg var i jobb en 
uke, var han hjemme, og omvendt. 
Det fungerte bra og jeg må berømme 
arbeidsgiveren som la alt så godt til 

– Vi får ikke tatt ut gevinsten av en omstilling 
før det igangsettes en ny. Menneskene er 
Forsvarets viktigste ressurs, men utgjør en 
usynlig kapital i regnskapet, mener major 
Christina Stokkeland, som er hovedlærer i 
Avdeling for Lederskap og Internasjonalt 
Samarbeid ved Luftkrigsskolen. – Det er for mye 
fokus på tallknekking og lett målbare parametre 
fremfor militærfaglige kvaliteter, mener hun.

av jan erik thoresen

– reduksjon av 
kompetanse svekker

forsvarsevnen

profilen
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rette. Jeg har opplevd at mulighetene 
er mange i Forsvaret. En kan søke 
nye utfordrende stillinger og steder, 
treffe nye mennesker og lære seg 
ulike miljøer å kjenne. Forsvarets 
familiepolitikk har for meg vært en 
positiv opplevelse og noe som har 
vært en av flere faktorer som har 
bidratt til at jeg har valgt en yrkes-
karriere i Forsvaret, forklarer Stok-
keland.

fokus på langsikTigheT
Major Christina Stokkeland har gjort 
seg mange tanker rundt Forsvarets 
stilling i det norske samfunn.

– Først og fremst må Forsvaret 
tuftes på langsiktighet og forutsig-
barhet, noe som ikke nødvendigvis 
står i kontrast til fleksibilitet og ny-
tenkning. Dagens politikere viser alt 
for liten bredde i sitt engasjement i 
forsvarssaker. Diskusjonen preges av 
det en kan definere som tellelogikk, 
dvs på det som er lett målbart og 
gjerne som tall i et budsjett eller 
antall ansatte. Hva med forhold og 
kvaliteter som forsvaret represente-

rer som ikke er like lett å måle; så 
som tillit fra befolkningen og hvilke 
kvalitetsmessige konsekvenser bud-
sjettene får for forsvarsevnen. I for-
kant av stortingsvalget oppleves et 
ensidig fokus på budsjettallene. For-
svaret ses på som en ren utgiftspost 
med negativt fortegn og de positive 
sidene får svært lite fokus. Krav til 
omstilling og nedbemanning deri-
mot, da er politikerne i sitt ess. Det 
er faktisk blitt slik at vi ikke får tatt 
ut gevinsten ved en omstilling før 
det vedtas en ny I mellomtiden tap-
pes Forsvaret for god kompetanse på 
viktige områder, både med tanke på 
ressurspersoner som forlater, og ikke 
minst gjør tempoet i omstillingene 
at vi ikke evner å videreføre og utvi-
kle organisasjonens erfaringer. For-
svaret er en relativt stor organisasjon 
med komplekse og ikke alltid like 
forutsigbare konsekvenser av en 
omstilling, og hurtige og hyppige 
omstillinger gjør at vi ikke evner å 
utnytte det organisatoriske lærings 
og utviklingspotensiale som nettopp 
ligger i en slik omstilling. Selv når 

Riksrevisjonen (Jørgen Kosmo, Af-
tenposten oktober 2009) legger frem 
en rapport som viser at landets for-
svarsevne er redusert, er det relativt 
stille på Løvebakken. Det er fort gjort 
å bygge ned et forsvar både materi-
ell- og personellmessig, men å bygge 
opp igjen er en langt mer krevende 
prosess, både fagmilitært (kompe-
tansen), tidsmessig og økonomisk. I 
festtaler fremheves ofte personellet 
å være Forsvarets viktigste ressurs, 
men i regnskapene fremstår de ver-
ken som en eiendom av relativt varig 
verdi eller som egenkapital, men 
mer som en kostnad (lønnsposer). 
Den militærfaglige kompetansen 
personellet representerer tar ek-
stremt lang tid å reetablere og vide-
reutvikle. Dette synes å være glemt 
da det er et gjennomgående fokus på 
tallknekking på bekostning av den 
militærfaglige kompetansen perso-
nellet representer for produksjon av 
forsvarsevne, påpeker en engasjert 
major Christina Stokkeland.

F-16 får montert våpen og klargjøres av bakkemannskapene før take-off. (Foto: Forsvarets medietjeneste)
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NYTT fra medlemsorganisasjonene

Bellona sTøTTer redningsselskapeT
Redningsselskapets generalsekretær Øyvind Stene var vertskap da Frederic 
Hauge fra Bellona var på demonstrasjonstur med RS «Stormbull». Turen var 
kommet i stand for å synliggjøre Redningsselskapets rolle i oljevernbered-
skap langs norskekysten. Med på turen var også Hauges kollega, Sigurd 
Enge.
Representantene fra Bellona sa at den førstehjelp Redningsselskapet kan yte 
er av uvurderlig betydning, og ga uttrykk for liten forståelse for at myndig-
hetene hevder de styrker oljeberedskapen samtidig som de svekker overfø-
ringene til Redningsselskapet.
I tiden fremover blir det ytterligere kontakt mellom Redningsselskapet og 
Bellona for å utveksle erfaringer og påvirke myndighetene til å sikre en mest 
mulig bruk av Redningsselskapets ressurser i beredskapen mot miljøkatas-
trofer langs kysten.

vellYkkeT inTernasjonalT seMinar

Norges Kvinne- og Familieforbunds internasjonale utvalg har nylig arrangert 
en internasjonal konferanse der bl.a. kvinners rettigheter til økonomisk og 
politisk deltagelse sto på programmet. Fargerike gjester fra Afrika og Albania 
samt engasjerte deltagere bidro til et svært vellykket arrangement. Med 
kompetansemidler fra FOKUS fikk de tilstedeværende anledning til å høre 
foredrag fra representanter for prosjektene «The East African Program for 
Empowerment of Grassroots Women» og «Building and Running an Organi-
zation». 
I tillegg til dette var det åpent for spørsmål og meningsutveksling. Semina-
ret, som gikk over en helg, samlet henholdsvis 40 og 30 deltagere, henholds-
vis lørdag og søndag. Dette internasjonale seminaret arrangeres annenhver 
gang av Kvinne- og Familieforbundet og Norges Bygdekvinnelag.

NegotiAS BrANSjeKoNFerANSe
Negotia legger vekt på at tillitsvalgte fra 
ulike bransjer kan sette hverandre 
stevne og derved ut vide sine nettverk. 
årets konferanse finner sted på garder
moen 11. og 12.mars. Fem ulike bransjer 
blir representert; industri, iKt, pharma, 
mat & drikke, olje & energi og organi
sasjoner.
– erfaringen med nettverksbygging er 
god. vi ser at denne måten å jobbe på er 
til stor praktisk nytte for våre tillitsvalgte 
og ønsker at flere er med på å utvikle 
nettverk, sier første nestleder og bran
sjeansvarlig, Arnfinn Korsmo.

NettverKSByggiNg i NettverK  
For KviNNelig BeFAl

Nettverk for kvinnelig befal (NvKB) har 
gjennomført en konferanse for kvinne
lige offiserer fra alle forsvarsgrener for 
å fokusere på hvordan en kan kombinere 
aktiv livsstil og militær profesjon med 
familie og karriere. Flere dyktige fore
dragsholdere sto for informativ kompe
tanseheving for seminardeltakerne. det 
var lagt inn god tid for gode diskusjoner 
og erfaringsutvekslinger. offiserenes 
forskjelligartede bakgrunn, alder, for
svarsgren og kompetanse gjorde det 
spennende å utveksle erfaringer og 
knytte nye bekjentskaper. Arrangemen
tet fant sted i Son i regi av NvKBs oslo
avdeling.

NASjoNAlForeNiNgeN på  
StortiNget

Nasjonalforeningen for folkehelsen har 
nylig vært på høring i Helse og omsorg
skomiteen på Stortinget. der tok de opp 
to viktige saker; utvidelse av dagens 
skolefruktordning og helse og omsorgs
tilbudet til personer med dementes.
Nasjonalforeningen mener at den nåvæ
rende ordning med skolefrukt er med på 
å opprettholde og forsterke de sosiale 
helseforskjellene i samfunnet og at gra
tisordningen bør utvides til alle skoler i 
Norge.
på høringsmøtet understreket Nasjonal
foreningen behovet for å bygge flere 
omsorgsplasser enn de 12.000 regjerin
gen har lovet. Foreningen pekte på Fyl
kesmannsembetet som i 2008 vurderte 
behovet til å være 20.000 nye plasser. 
investeringstilskuddet må økes, var 
Nasjonalforeningens klare budskap til 
Helse og omsorgskomiteen.

Generalsekretær Øyvind Stene og Frederic Hauge. (Foto: Redningsselskapet)
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h.M. dronning  
sonja er kfBs 

ærespresidenT

prinsesse asTrid  
fru ferner er kfBs  

høYe BeskYTTer

hovedsTYreT
leder  
anneLise johnsen    
styreleder@kfb.no

nestleder 
reidun sørlie    
reidun@gronnhverdag.no

MedleMMer  
annesophie W. bondeson (k&f)    
bondeson@yahoo.no

solvår skogen sæterbø (nbk)    
nesset2@online.no

målfrid kvarteig (nff)    
birger.kvarteig@roros.net

anne Hatlevik (nfk)    
annehatl@haugnett.no

eva arntzen (nLf)   
morarntzen@yahoo.no

synnøve Lohneknudsen (negoTia) 
slk@negotia.no

may britt manin (nssr)    
maybritt.manin@maricom.no

patricia flakstad (nvkb)    
patflak@online.no 

inger Løwen (pefo)    
inger.løwen@pefo.no

kFB er et samarbeidsorgan  
for følgende landsomfattende 
humanitære, kuturelle og
faglige organisasjoner:

nasjonalforeningen  
for folkehelsen (nff) 

negoTia  

neTTverk for 
kvinnelig Befal (nvkB)

norges BYgdekvinnelag (nBk)

norges fiskarkvinnelag (nfk)

norges kvinne- og  
faMilieforBund (k&f)

norges loTTeforBund (nlf)

personellforBundeT (pefo)

redningsselskapeT (nssr)

sekreTariaTeT

orG. sekr. / daGliG leder
Hanne guro garder    
hanne.garder@kfb.no

kontor-/ 
ProsjektMedarBeider
monica H. andresen    
monica.andresen@kfb.no

redaktør 
jan erik Thoresen   
redaksjon@kfb.no

fYlkesledere SogN og FjordANe 
reidun Skår 
975 12 435 
knut.skar@enivest.net

SørtrøNdelAg 
liv Aasen mjelde 
905 38 051 
liv.mjelde@smartcall.no

telemArK 
åsne Fjeld 
971 18 822 
aasnefj@online.no

tromS 
emmy iversen 
977 62 598 
emmyiversen@yahoo.no

AuStAgder
margit eikenes 
928 32 922 
margit@gat.no

BuSKerud 
Kari Harm 
917 28 547 
kaharm@online.no

HedmArK 
Aud engum 
992 76 217 
kastem@online.no

HordAlANd
Bjarnhild Hodneland 
928 93 155 
bhodneland@gmail.com 

møre og romSdAl 
Annelise johnsen 
412 48 664 
kirkeverge@
eideprestegjeld.no

NordlANd 
lillian grøsnes 
913 49 819 
lillian.grosnes@tnett.no

NordtrøNdelAg 
toril Bjørken Skjørholm
906 37 592
torbis@online.no

opplANd 
Wenche rolstad
402 44 896
twencher@start.no 

oSlo og AKerSHuS 
åse marie pettersen 
934 62 919
lakelangfjell@tele2.no

rogAlANd 
Bodil løge Wiig 
913 94 668 
bodil.l.wiig@kleppnett.no

veStAgder 
Borghild Allende 
994 78 353 
ballende@broadpark.no

veStFold 
ingerlise grinde 
411 20 084 
ilgri@online.no

øStFold 
inger rognehaug 
908 56 626 
rognehau@online.no
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www.kfb.no

returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap
pB 796 Sentrum, 0106 oslo

Opptaket omfattet totalt 56 søkere. Av de 
13 kvinnene som gjennomførte hele se-
leksjonsperioden besto 10 med god mar-
gin. Dette bidrar til at kvinneandelen på 
vårens utskrevet befalskurs ved KNM 
Harald Haarfagre (Madlaleieren) vil 
være betydelig høyere enn tidligere år.

Sjefen for Sjøforsvarets Skoler, flagg-
kommandør Bernt Grimstvedt, er for-
nøyd. – Vi er meget vel fornøyd med 
kvaliteten og prestasjonene disse jen-
tene viste under hele seleksjonsperio-
den. Dette viser at egne opptak for kvin-
ner har livets rett, sier han.

En av deltakerne var Mari-Katrine 
Furu Andersen. Hun hadde tidligere del-
tatt på et ordinært opptak på Kjevik.

– Opptaker her på Madla utgjorde in-
gen forskjell når det gjelder hvilke krav 
som ble stillet. Det eneste som gjorde 
dette opptaket lettere var at jenter gis 
en mulighet til å hevde seg uten å måt-
te tenke på at vi er fysisk litt mindre eg-
net enn guttene, som gjerne er i flertall. 
Nå fikk vi vise hvem vi er, yte maks og 
være oss selv uten restriksjoner. Atmos-
færen i gruppen var helt topp, sier Mari-
Katrine Furu Andersen.

kvinner med gode kvaLifikasjoner
Sjøforsvarets skoler (SSK) har for tredje gang gjennom-
ført et jenteopptak til befalsutdanning. 13 kvinner gjen-
nomførte hele seleksjonsperioden. Resultat: Betydelig 
høyere kvinneandel.

forsvarets  
omdømme må 
forbedres
En profilundersøkelse viser 
at Forsvaret er en av de ti 
etatene med dårligst 
omdømme blant de 81 
som deltok.

– Vi som ledere må hele tiden jobbe 
med bevissthet rundt hvilke situasjoner 
det er som virker utfordrende. Bedrifte-
nes omdømme henger ofte sammen 
med toppledernes omdømme, sa depar-
tementsråd i Forsvarsdepartementet, 
Erik Lund-Isaksen, i et innlegg som ble 
holdt under lanseringen av den revider-
te handlingsplanen for holdninger, etikk 
og ledelse.

– En internasjonal undersøkelse viser 
at topplederne står for 48 prosent av be-
driftens omdømme. Etterlevelse av etis-
ke regler, godt lederskap og gode resul-
tater er de tre kriteriene som i størst 
grad påvirker en virksomhets omdøm-
me. Forsvarets omdømme bør oppta oss 
fordi det henger nøye sammen med or-
ganisasjonenes legitimitet i samfunnet. 
Omdømmet er folks bilde av Forsvaror-
ganisasjonen. Det er av stor viktighet at 
dette bildet bærer preg av troverdight, 
ordentlighet og profesjonalitet, sa Lund-
Isaksen.

Sjøbjørn fra KNM Roald Amundsen. (Foto: Forsvarets Medietjeneste)
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