Med
Base Kjevik
inn i fremtiden

“

En helhetlig vurdering av økonomi, kompetanse og fremtidsmuligheter
fremhever Base Kjevik som det beste alternativet for et samlet skolesenter i Luftforsvaret.

“

Dokumentet Med Base Kjevik inn i fremtiden er skrevet av fagforeningene ved Base
Kjevik, BFO, NOF, NTL og Personellforbundet.
Vi ønsker å bidra i tråd med Forsvarsministerens ønske om:
“Et bredest mulig ordskifte om utfordringene vi står overfor er helt vesentlig. Det
er fordi dette er et av de store spørsmålene i vår tid. Og fordi Norges sikkerhet
og forsvar angår oss alle.” og “Jeg sa da at denne regjeringens forsvarspolitikk
skal være forankret i tre viktige prinsipper: Åpenhet, realisme og bærekraftige
løsninger.”

Vårt bidrag er nyanserte fakta slik at et samlet Storting kan fatte et riktig valg.
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Med Base Kjevik inn i fremtiden

Base Kjevik har en meget godt vedlikeholdt bygningsmasse og IKT
infrastruktur som er optimalisert for fremtidens skolevirksomhet.
Kjevik har en bygningsmasse som er godt
tilrettelagt for skoleaktivitet. Alt av teknisk
utdanning i Luftforsvaret er blitt flyttet til Kjevik
gjennom de 70 årene skolen har eksistert. Nye
bygg er kommet til, eldre bygg er sanert eller
totalrenovert, for å møte behovet for
undervisningsfasiliteter.
ENØK: Base Kjevik har eget fjernvarmeanlegg
som ivaretar en kostnadseffektiv og miljøvennlig
oppvarming av bygningsmassen.
Kjevik har en omfattende IKT infrastruktur som
er tilpasset skolens behov. Kjevik har selv
tilpasset IKT infrastruktur i takt med den
teknologiske utviklingen i samfunnet. Dette for
å ivareta både krav til informasjonssikkerhet og
bruk av teknologi i utdanningen. IKT
infrastrukturen spenner fra radarinstallasjon
hvor det gis sanntidsbilde av luftrommet over
Sør-Norge, til spesialklasserom for avansert
læring.
Base Kjevik har utvidelsesmuligheter på
Forsvarets areal tilsvarende 700 mål, hvorav
40 mål er oppsatt med bygninger. Det er meget
gode utvidelsesmuligheter ved base Kjevik for
bygningsmasse.

Base Kjevik er en kompakt leir med en tilpasset
bygningsmasse ift virksomheten. Ved etablering
av flere aktiviteter ved Kjevik vil eksisterende
bygningsmasse være tilstrekkelig dimensjonert
for dette. Det ligger et stort potensiale i å utvikle
Kjevik videre til å være et samlet skolesenter for
all skolevirksomhet i Luftforsvaret.
Det er kjent at Luftforsvarets ledelse ønsker
å se på en snarlig flytting av Luftforsvarets
rekruttskole. Denne aktiviteten kan Base Kjevik
håndtere innenfor eksisterende bygningsmasse.
Hvis relevant kan også Luftforsvarets
flygeskole etableres i eksisterende
bygningsmasse.
Forsvarsbygg sitt prisoverslag for nybygg
indikerer at en samling av Seleksjonssenteret
og Luftforsvarets baseforsvarstaktisk skole til
Base Kjevik kan gjøres innenfor en
kostnadsramme på 200-300 mil NOK.
En samling av skoleaktivitet på Kjevik vil gi
betydelige besparelser i
investeringskostnadene. Midler som kan
frigjøres til andre formål.

1,3 - 1,45

1,5

I en evaluering Forsvarsbygg utførte ifm FMR
ble Kjeviks bygningsmasse vurdert til meget
god og ble merket som et grønt etablissement
med tilstandsgrad 1,15. Dvs at bygningsmassen
ved Base Kjevik ikke står foran store
vedlikeholdsprosjekter de neste 15 år.
Bygningsmassen vil med normalt vedlikehold
gi mulighet for langsiktig satsing på Kjevik som
Luftforsvarets skolesenter.

Hjemmeside: www.kjevikfakta.no

Facebook: fb.me/kjevikfakta

Side 2/6

1,0 - 1,25

V

Teknisk TG for bygningsmasse

Forsvarsbygg, eiendomskart over Kjevik

Twitter: twitter.com/kjevikfakta

Epost: post@kjevikfakta.no

Med Base Kjevik inn i fremtiden

Skolesenterets egenutviklede avanserte treningsplattform har satt standard
for nye systemer som F35, NH90 og AW101
Gjennom innovasjon har skolesenteret utviklet
treningsmedier for teknisk utdanning til en rekke
av de systemene som Luftforsvaret bruker i dag
og i fremtiden. Skolesenteret er en ledende
aktør innen teknisk luftfartsutdanning i NATO.
Luftforsvarets skolesenter har internasjonalt
samarbeid med Danmark, Sverige og
Nederland om teknisk utdanning. Gjennom
felles kurs og utveksling av instruktører bidrar
dette til kostnadseffektive løsninger for alle
parter.

Kjeviks innspill til nye treningsmedier til AW101
(nytt redningshelikopter) har inspirert Augusta
Westland sitt skolesenter på Yeovil, til å legge
om utdanningen til vår utdanningsmetodikk og
treningsmedier. Som en krevende og kompetent
kunde er Kjevik nå blitt en ønsket
samarbeidspartner. Fra høsten 2017 starter
Kjevik opp utdanning, i 4 nye høyteknologiske
klasserom, av AW101 personell.
Kjevik er i aller høyeste grad klar for fremtiden
med sin brede, robuste og innovative
kompetanse. Vi ønsker å være med og forme
utdanningskonsepter i henhold til operative krav
til fremtidens teknikere.
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Kjevik har i samarbeid med Nederland ledet
utviklingen av en innovativt treningsplattform for
F16 teknikere som i dag brukes av Norge,
Nederland og Portugal. Nye treningsmedier
til teknisk utdanning på F35 bygger på dette
arbeidet. Kjevik har vært en vesentlig partner i
utviklingen av treningsmedier til F35.

Avanserte tekniske utdanningsløsninger til
fregatt/kystvakthelikopter NH90 er utviklet i
samarbeid mellom Kjevik og NHIndustries, som
er leverandør av NH90. Kjevik har også utviklet
sin egen fullskala prosedyretrener for NH90,
som brukes ved kurs av såvel piloter og
teknikere.

Elev i TTP-klasserom ved LSK

Hjemmeside: www.kjevikfakta.no

Facebook: fb.me/kjevikfakta

Twitter: twitter.com/kjevikfakta

Epost: post@kjevikfakta.no

Med Base Kjevik inn i fremtiden

Underlagsdokumenter til FMR beregner kostnader i milliardklassen ved et
samlet skolesenter på Værnes.
Det knyttes stor usikkerhet til kostnadene med å
etablere Luftforsvarets skolesenter ved Værnes
garnison. Værnes er vurdert bygningsteknisk til
å være i en redusert tilstand med et særlig høyt
framtidig fornyelsesbehov.
Forsvarets areal er under betydelig press fra
AVINOR og fra sivil næring, som ønsker
utvikling på Forsvarets grunn. Værnes har
heller ikke et direkte tilknyttet manøverområde
(der man omsetter teori til praksis), men må
benytte et område som krever transport. SØF
(skyte og øvingsfelt) området har redusert
kapasitet i forhold til behovet til et samlet
skolesenter.

I Stortingsproposisjon 48 står det å
lese: “Bortfall av HVs egenproduksjon
av mannskaper og befal på Værnes og
avhending av infrastruktur, vil skje slik at
tilstrekkelig eiendom, bygg og infrastruktur
fortsatt vil være tilgjengelig for
Distriktsstaben i Trøndelag
heimevernsdistrikt 12, og for
støttevirksomhet. Tiltaket er beregnet å gi
en årlig driftsinnsparing på ca. 162 mill.
kroner og en positiv nåverdi på ca. 2,048
mrd. kroner i et 20-årsperspektiv.
Det er lagt til grunn at skyte- og
øvingsfeltene i Leksdalen og på Frigård
videreføres.” HV12 stab, Forsvarsbygg,
Forsvarets logistikkorganisasjon og
Cyberforsvaret er i dag etablert i
eksisterende bygningsmasse.
Luftforsvaret har ikke hatt aktivitet ved
Værnes siden 2002.

Side 4/6

Det kan fremstå som om rammebetingelsene
for å etablere et skolesenter ved Værnes er
sterkt begrenset av størrelsen på Forsvarets
eiendom og kapasitet/tilgang på manøver og
SØF områder. Slik vi leser beregningene gjort i
underlaget til FMR er det vanskelig å se
hvordan flyttingen av skolesenteret kan bidra
positivt til den ønskede inntjeningen på årlige
1,5 MRD etter investeringene på 11 MRD.

FAKTABOKS

Luftfoto over Værnes. Militært område innringet.
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Til tross for at Luftforsvaret har dokumentert personellmessige utfordringer
innen teknisk bransje, er det ikke gjort studier rundt hvor stort
kompetansetapet kan bli hvis Base Kjevik flyttes.
Flytting av Base Kjeviks virksomhet til Værnes
medfører ikke bare flytting av undervisningsmateriell og struktur, men også flytting av
personell. Kjernen i utdanning er kompetansen
som utdanningspersonellet innehar. Hvis utdanningspersonell ved Base Kjevik ikke ønsker
å etablere seg ved nytt tjenestested, vil dette
medføre tap av kompetanse ved den nye utdanningsvirksomheten på Værnes.

Det er dokumentert at et 8 ukers tekniker kurs
hos utenlandsk kompetanse leverandør kan
koste 140.000 pr elev. Det er tilsvarende dokumentert at et kurs ved Base Kjevik kan koste en
tiende part av dette. Kjevik har ca 1600-1800
kurselever pr år.
Å bygge god kompetanse på en instruktør tar
minimum fem til syv år.
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Ved et stort kompetansetap må Luftforsvaret
redusere utdanningsambisjonene, eller kjøpe
utdanning hos eksterne leverandører i utlandet,
mens ny internkompetanse bygges opp. Norge
er en liten kunde og det er erfart at vi ofte må ta
restplasser etter lang ventetid.
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FMR er inkonsekvent med hensyn til hvilke baser som skal flyttes med
bakgrunn i kravet til operativ stridsverdi
FMR beskriver: “For å lykkes, skal Luftforsvaret
kraftsamles rundt baser med stor operativ
stridsverdi for egne og allierte styrker.”
Luftkrigsskolen (Trondheim) og Luftforsvarets
rekruttskole (Madla) er i FMR ikke anbefalt flyttet.
Luftforsvarets ledelse, blir værende på Rygge
pga kostnader på 350 mil NOK, til tross for at den
skulle vært flyttet til NAOC (Reitan) iht gjeldene
langtidsplan. Skolesenteret på Kjevik foreslås
flyttet til tross for en kostnad som er betydelig
høyere enn kostnadene for å flytte Luftforsvarets
ledelse. FMR er inkonsekvent imot sine egne
forutsetninger.
Luftforsvarets skolesenter lever kompetent
personell til de operative kapasitetene, men har i
seg selv ingen operativ stridsverdi. Det vil heller
ikke tilføre operativ stridsverdi dit det eventuelt
flyttes.
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Luftforsvaret utredet i 2013, i dokumentet
“Luftforsvarets tekniske utdanning i dag og for
fremtiden”, at skolesenteret ikke bør ligge på en
operativ base. Dokumentet beskriver også at “det
fremstår også som en formidabel prosess å skulle
gjenopprette det som allerede eksisterer på Kjevik
i dag”.
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