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– Alt er generelt satt på vent, 
sier Helge Sommerseth i For-
svarsbygg Skifte eiendom.

Forsvarsbygg har siden 2001 re-
dusert forsvartes bygningsmasse 
med 2,8 millioner kvadratmeter, 
og nærmere 2500 bygninger og ei-
endommer er solgt eller på andre 
måter fjernet. Blant objektene er 
alt fra avanserte marinebaser, via 
ulike militærleirer, til eneboliger. 

Arbeidet med å rive det inn-
til nylig hemmelige forsvarsan-
legget Frøylinjen i Troms startet 
i 2013, men er nå stanset. En fjerde-
del av betongbunkersene er fjer-
net, resten skal inntil videre stå. 
Under den kalde krigen skulle den 
røde arme stanses her.

– Vi har fått stoppordre og gjør 
ingenting med Frøylinjen inntil vi 
får ny beskjed, sier prosjektleder 
Helge Sommerseth i Forsvarsbygg 
Skifte eiendom, som har cirka 30 
millioner kroner til disposisjon 
for rent fysisk å fjerne de fleste av 
de 299 nedgravde betonganleg-
gene. 

Forsvarssjefens talsmann, 
oberstløytnant Eystein Kvarving, 
bekrefter at man ønsker en ten-
kepause, og at det mer spente for-
holdet til vår nabo i øst er en av år-
sakene. Mildt press fra NATO om 
å ta bedre vare på deres nordlige 
østflanke, skal også være medvir-
kende.

– Alt er generelt satt på vent. Vi 
avventer nye fagmilitære råd og 
mulig revidering av forsvarspla-
ner. Blant annet i forbindelse med 
alliert støtte, kan det likevel være 
behov for noe av bygningsmas-
sen, ser Eystein Kvarving.

Tenkepause
Han bekrefter at det Forsvarssta-
ben kaller tenkepause, omfatte 
alle større salg Skifte eiendom har 
fått beskjed om å gjennomføre. I 
går var det kun eneboliger til salgs 
via deres nettsider.

– Vi opplever at verden endrer 
seg og at planer må revurderes. 
Derfor vil vi på nytt se på behovet 
for anlegg og eiendommer, sier 
Kvarving. Han påpeker at nedleg-
gingen av Bodø hovedflystasjon 
likevel går etter planen, i august 
neste år skal Avinor overta.

– Er NATO fornøyd med norsk 
nedbygging?

– En del av de som er avhendet 
ble i sin tid finansiert av NATO. 
Men det er Norge som forvalter 
anleggene, selv om alliansen har 

finansiert, sier Kvarving.
– Vil Forsvaret omgjøre alle-

rede gjennomførte salg?
 – Det kan jeg ikke tenke meg, 

svarer forsvarssjefens talsmann.

– En helt spesiell tid
Høyres forsvarspolitiske tals-
mann Øyvind Halleraker ser in-
gen stor dramatikk i det som skjer.

– Vi lever i en helt spesiell tid, og 
det er naturlig at både nasjonale 
og NATOs forsvarsplaner må re-
videres. At all planlagt utfasing 
stanses,  høres veldig fornuftig ut, 
sier Halleraker.

Pensjonert offiser Øyvind Ør-
nebakk (73) mener en stans i For-
svarets nedlegging er det eneste 
riktige. Han er oppsynsmann for 
Frøylinjen og har med gru sett på 
at det moderne anlegget blir fa-
set ut. Frøylinjen går gjennom syv 
kommuner i Troms, den ble fer-
digstilt i 1995 og har kostet mel-
lom en halv og en milliard.

– Jeg har hele tiden ment at det 
er unødvendig å rive dette. Anleg-
get koster mye å bygge, men det 
koster svært lite å la det være i be-
redskap, sier han.
ole.magnus.rapp@aftenposten.no
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Fakta

Salg av  
forsvarseiendommer
XX I 2001 vedtok Stortinget at frem-
tidens forsvar skulle være mer 
mobilt og effektivt. 
XX Samtidig ble Forsvarsbygg Skifte 
eiendom etablert, for å selge, 
rydde og miljøsanere eiendom-
mer Forsvaret ikke hadde bruk 
for.
XX Siden da er ca. 2500 ulike objek-
ter avhendet. 
XX Bygningsmassens totale areal er 
2,8 millioner kvadratmeter og 
salget har medført et overskudd 
på 2,8 milliarder kroner som er 
tilført Forsvarsbudsjettet.

Forsvaret ser mot øst  
og stopper alt salg

Økt spenning i øst er årsak til at Forsvarets øverste ledelse har stanset alt planlagt
salg og utfasing av militære anlegg. Forsvarsstaben  ønsker en tenkepause.

Hensynet til norske ar-
beidsplasser tilsier et me-
get beskjedent lønnsopp-
gjør i år, varsler LO-leder 
Gerd Kristiansen (bildet).  
– Det er usikkerhet om ut-
siktene fremover. Vi har 
sektorer der det er gan-
ske tøft for tida, med opp-
sigelser og permitterin-
ger, forklarer LO-lederen. 
Kristiansen kommer med 
følgende beskjed, både til 
egne medlemmer og til 
forhandlingsmotparten i 
NHO: – Jeg er svært tydelig 
på å si at ingen kan regne 
med noen lønnsfest i år. Det 
syns jeg det er viktig å si, nå 
i forkant av at vi går til for-
handlingsbordet. (NTB)

LO-SJEFEN

Avblåser  
lønnsfest

3
■■ Bare 3 prosent av 

frukten, 16 prosent av bær-
produktene og 50 prosent 
av alle grønnsaker i norsk 
dagligvare kommer fra 
Norge, til tross for et uttrykt 
ønske fra forbrukere om 
mer norsk i butikkene. I dag 
lanseres hundrevis av nye 
produkter i norske butikker. 
Trendene helse og sunn-
het vises i produkter med 
mindre fett, salt og sukker, 
og mer protein, mens ønsket 
om mer norsk frukt og grønt 
ikke etterkommes i særlig 
grad. (NTB)

En mann er brakt til syke-
hus i luftambulanse etter 
at han ble knivstukket i en 
leilighet i Arna i Bergen i 
går ettermiddag. – Det har 
vært et slagsmål inne i lei-
ligheten og vi har kontakt 
med en som har brukt kni-
ven, sier operasjonsleder 
Jan Steimler i Hordaland 
politidistrikt til NRK. Kniv-
stikkingen skal ha skjedd i 
en leilighet i en kommunal 
boligblokk. (NTB)

BERGEN

Mann stukket 
med knivn

Da Hordaland KrF møt-
tes i helgen, skulle de be-
handle forslag om mistil-
lit mot justisministeren 
og at asylbarna må hen-
tes hjem. Etter at Hans-
Olav Syversen hadde talt, 
var tonen langt mer mo-
derat. Den parlamentaris-
ke lederen var med parti-
leder Knut Arild Hareide 
på årsmøtet i det som er 
Hareides fylkeslag, melder 
NRK. (NTB)
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