Forsvaret ved Rena Tekniske Verksted vant EcoOnline Archive Award. Tore Oustad og Kjell Røineslien (t.h). (Foto: Kjell Einar
Hamnes, EcoOnline)
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Forsvaret vinner pris for viktig
kjemikaliearbeid
I løpet av de tre siste årene har Forsvarets militære verksted, RETV,
risikovurdert og vurdert substitusjon på over 400 produkter. Og det er
nettopp denne innsatsen som lå til grunn da de mottok EcoOnlines Archive
Award for 2016.
Gratulerer så mye med EcoOnline Archive Award. Hva betyr prisen for dere?

- Det er klart at det å vinne en pris er en annerkjennelse for den jobben vi
gjør, og det er en spesiell annerkjennelse for den som har vært vår mest
aktive pådriver, Kjell Røineslien, som har vært prosjektlederen vår. Det skaper
en motivasjon for å bidra til å holde dette ytterligere ved like.
Hva er RETV?
- Vi er et militært verksted som vedlikeholder materiellet som hæren har i
Østerdalen og på Østlandet.
Hvordan har dere jobbet?
- Vi satte inn en person som dedikert innføringsleder/prosjektleder. I starten
hadde vi støtte fra EcoOnline, og ikke minst forsvarets laboratorietjenester på
Kjeller, Folat. Vi kartla alle produktene, og la produktene inn i Eco Archive.
Det dreier seg om i overkant av 400 produkter. Etter at kartleggingen var
ferdig startet prosessen med å risikovurdere. Vi så på bruk og mengde, for så
å finne ut hvilke av stoffene som var helseskadelige, kreftfremkallende eller
arvestoffskadelige. Til slutt sjekket vi de produktene vi hadde muligheten til
å fjerne, eller erstatte de med andre produkter.
Var det enkelt?
- Nei, man greier aldri å fjerne alle. Et eksempel på det er bensin, som selv
om det er kreftfremkallende, får vi ikke fjernet det fra et bilverksted. Noen
produkter greier vi oss med andre ord ikke uten.
For å oppnå full kontroll på kjemikaliene innførte RETV QR-koder for alle
produkter og lokasjoner.
- For lokasjonene er det slik at når man går inn døra på verkstedet vårt så står
QR-kodene oppslått. Ved å skanne kodene får du automatisk tilgang til alle
sikkerhetsdatablader og verneblader som er på verkstedet. Vi bruker også QRkoden på forsendelser til de militære avdelingene. På den måten kan
mottaker enkelt skanne koden og på den måten få informasjon om innholdet.
Dessuten har vi lært opp alle gutta våre til å bruke systemet og ikke minst
lese av QR-den. Skulle uhellet være ute, så er det veldig kjapt å bruke en
smarttelefon og QR-kode. Så dette ser vi som en stor forenkling mot tidligere
hvor vi hadde alt dette i store mapper og permer, som det var nesten umulig

å finne dataene i.
Gir dette inspirasjon videre ut i systemet tror du?
-Vi lever nok litt på hvert vårt sted, og innfører ting i henhold til de regler og
prosedyrer og avtaler som Forsvaret inngår, uten at vi måles oss imellom
internt. Men til en viss grad har vi fått annerkjennelse for arbeidet, og vi har
også blitt brukt som eksempel på hvem som har lykkes og fått dette til på en
god måte. Det at vi ble nominert er lagt merke til av Forsvaret. Og det kom
mange positive tilbakemeldinger på det.
EcoOnline Archive Award deles årlig ut til virksomheter som har utmerket seg
innen arbeidet med å forhindre skader og unødvendig belastning på de
ansatte og miljøet. Felles for tidligere vinnere er deres innsats med å
motivere medarbeidere til å tenke forebyggende. I tillegg har de gjennomført
store prosjekt som innebærer at de har byttet ut farlige kjemikalier med
mindre farlige, såkalt substitusjon.

Om EcoOnline
EcoOnline er et IT-selskap som utvikler SaaS programvare med fokus på å
gjøre håndtering og dokumentasjon av kjemikalier så brukervennlig og
lønnsom som mulig. Selskapet ble etablert i år 2000 med hovedkontor i
Tønsberg. I dag består selskapet av 95 ansatte, fordelt på kontorer i Norge,
Sverige, Danmark og Finland. Selskapet er i sterk vekst, med 30% økning i
driftsinntekter i 2016.
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