
                                     Skjebnedag for AIM Norway den 29.1.

«De forstår ikke tidspresset», sier administrerende direktør Ove Haukåssveen i Aerospace Industrial 
Maintenance Norway SF, til Romerikes Blad 10.1., etter at Skedsmos folkevalgte i hovedutvalg for 
teknisk sektor, samt i formannskapet en uke senere, krevde en tidkrevende reguleringsprosess i 
forbindelse med selskapets søknad om å bygge en testcelle på Kjeller flyplass for motorene til de 
nye F-35 jagerflyene. AIM Norway ble opprettet i 2011 ved at Luftforsvarets Hovedverksted på 
Kjeller ble omdannet til et statsforetak, eiet av Forsvarsdepartementet.

Lederen av det norske F-35 kampflyprogrammet, Anders Melheim, Forsvarsdepartementet, 
bekrefter AIM-sjefens alvorlige bekymring i Romerikes Blad 23.1: «Det er lite heldig for AIM 
Norways sjanser i kampen om vedlikeholdsoppdrag for F35-motorer å måtte vente ett år på å få 
klarhet i om de kan bygge en testbase eller ikke. Jo raskere AIM Norway kan komme i gang med å 
investere i den nødvendige testcellen, jo større er sjansen for å få vedlikeholdsoppdrag på 
flymotorene».

Pensjonert oberst Jonn Bekkevold, tidligere sjef for Driftsdivisjonen, Luftforsvarets 
Forsyningskommando på Kjeller, LFK, var i 1978-1981 prosjektoffiser da F-16 jagerflyet ble 
lansert. Han var koordinator for bygging av fem testceller for flymotorer i forsvaret, på Kjeller, 
Rygge, Ørlandet, Bodø og Bardufoss. I følge ham tok alle disse prosjektene mer enn 3 år å 
ferdigstille. Luftforsvarets Forsyningskommando ble forøvrig i 2001 integrert i Forsvarets 
Logistikkorganisasjon Flykapasiteter (FLO), som har hovedbase på Kjeller, og som er AIM Norways 
største kunde.

Etter samtaler med de folkevalgte lederne for samtlige politiske partier i Skedsmo, unntatt Folkets 
Røst og Pensjonistpartiet, er jeg forundret over en holdning til AIMs ledelse, der de folkevalgte 
betviler tidpresset i saken. «AIM overdramatiserer, de har sikkert noe å gå på, de forsøker å presse 
kommunen, men vi lar oss ikke presse, osv.», er kommentarer jeg har fått høre. Ut fra 25 års 
arbeidserfaring med økonomi, regnskap og finans i det private næringsliv, anser det som opplagt at 
når toppsjefen i et større foretagende, i dette tilfellet, Skedsmos nest største arbeidsgiver etter 
kommunen selv, og i tillegg et foretagende eiet  av Forsvarsdepartementet, da selvfølgelig må bli 
trodd på de prognoser han legger fram om testcelleprosjektet. Å så tvil om den informasjonen som 
blir framlagt for Skedsmo kommuneadministrasjon og folkevalgte, er i beste fall respektløst.

I rapporten «The Norwegian Emission Inventory 2013», utgitt av Statistisk Sentralbyrå, går det på 
side 200 fram at utslippet fra en vanlig sivil jetmotor under avgang og vanlig flyvning er ca. 12-13 
kg nitrogendioksid, NOx, pr. tonn flybensin.  I saksframlegget hevdes det: «Rådmannen finner det 
nødvendig å fremheve at gjennomsnittsutslippet av nitrogendioksider (NOx) under en testkjøring 
kan dreie seg om titalls tonn pr. time». Som dokumentert av meg tidligere, forbruker et F-35 
jagerfly maksimalt 4 tonn drivstoff i timen under et skarpt oppdrag. F-16 og F-35 kan forbruke 3-4 
tonn drivstoff i timen i en testcelle, men det skjer ikke i praksis. Det vanlige er å kjøre motorene i 
10-15 minutter på høyt turtall, mens resten av tiden går motorene på tomgang. Påstanden fra 
rådmannen om at man kan skape titalls tonn NOx i timen av 3-4 tonn flybensin, er selvfølgelig helt 
på jordet.

For svoveldioksyd SO2, som også blir problematisert i saksframlegget, er utslippene ifølge 
ovennevnte rapport side 198, for en sivil jetmotor de samme for alle faser av flygningen, meget 
beskjedne 330 gram pr. tonn flybensin. Sivile og militære jetfly benytter tilnærmet samme type 
flybensin, så tallene er sammenlignbare. Alt i alt blir det meget beskjedne totale utslipp av 
nitrogendioksider og svoveldioksid fra testcellen i forhold til utslippene fra biltrafikken i 
Lillestrøm/Kjeller-området. 



Jeg har innhentet informasjon fra ansatte i AIM Norway om omfanget av testkjøring i den 
framtidige testcellen. Fra en planlagt gradvis oppbygging fra år 2017 vil man i år 2025, dersom man 
får testoppdrag fra andre europeiske F-35 fly, kunne  kjøre en testkjøring pr. dag. Mesteparten av 
tiden går imidlertid motoren på tomgang, med lav støy, i kun 10-15 minutter pr. dag kjøres det med 
vanlig operativ motorytelse. For dagens F-16 flyflåte, foregår det 35-40 testkjøringer pr. år, enten i 
testcelle for motorer på Rygge flyplass, eller som test av flyene tilkoblet en testcelle på Kjeller, med 
andre ord, under en testkjøring i uka. Dersom vi kun kommer til å betjene vår egne F-35 fly, inntil 
52 fly er i bestilling, vil det være realistisk med en testkjøring pr. uke, dvs. 10-15 minutter med støy 
kun en dag i uken, med støy innenfor lovlige støynormer for boliger, skoler etc. i området, og med 
minimale utslipp av NOx og SO2.

Saksframlegget trekker også fram en uttalelse på generelt grunnlag fra Norsk Institutt for 
Luftforskning (NILU): «Punktutslipp av forbrenningsgasser av noe omfang kan fort gi 
overskridelser av gjeldende grenseverdier dersom utslippspunktet er bakkenært og bolignært. 
Utslippshøyden (pipehøyden) skal sikre spredning/fortynning og hindre lokalt nedslag som kan gi 
overskridelser på bakkenivå i nærområdet. Som eksempel fikk fjernvarmesentralen til Akershus 
Energi ved Rolf Olsens vei et pipehøydekrav på 43 meter for å sikre utslippskrav i forhold til 
boligbebyggelse». Akershus Energipark det er snakk om her, produserte i 2013 ca. 80 GWh energi 
ved hovedsakelig å brenne flis, biogass og bioolje i forbrenningsanlegget, da er det jo opplagt helt 
nødvendig med en 43 m høy pipe for en slik virksomhet. Men å hentyde til at en pipehøyde på 
25-40 m er nødvendig for å samle opp eksos fra en jetmotor som i «verste» fall går for full speed 
10-15 minutter pr. virkedag, er igjen en meget søkt argumentering fra rådmannens side. Det er 
selvfølgelig heller ikke forsvarlig å bygge en 25-40 m høy pipe like ved rullebanen til en flyplass, 
og ut fra mine dokumenterte utslippsmengder, også totalt unødvendig.

Jeg vil til slutt nevne at AIM Norway til enhver tid har ca. 30 lærlinger in sin virksomhet, 32 
lærlinger for øyeblikket, for å være nøyaktig.  Til sammenligning kan nevnes at Skedsmo 
kommune, med sine ca. 3.000 ansatte, antagelig har ca. 20-30 lærlinger i øyeblikket. Jeg fant ikke 
dagens antall, men fra en oversikt i 2006, hadde kommunen 20 lærlinger, mens Forsvarets 
Logistikkorganisasjon på Kjeller, FLO, hadde 24 lærlinger. Senterpartiet, samt andre partier i 
Skedsmo, har en ambisjon om å snarest mulig øke lærlingeantallet til en lærling pr. 1.000 
innbyggere i Skedsmo, dermed til 50. AIM Norway har stor søkning til sine lærlingeopplegg innen 
fagene flymekanikk og avionikk, da det er få steder i Norge som kan tilby lærlingeplasser. Blant 
annet har SAS flyttet sin «heavy mainenance» ut av landet, mens Norwegian utfører omtrent alt 
vedlikehold i utlandet.

En stor andel av elevene på Flyfaglinja ved Skedsmo Videregående Skole, etablert i 1989, og som 
er et 3-årig skoleløp, med de 2 siste årene som elever ved Flylinja, går sin 2 årige lærlingetid hos 
AIM Norway. Flylinja består av i 2013-2014 av 6 klasser med 72 elever, 2 flymekanikerklasser på 
hvert trinn på VG2 og VG3 og og en avionikkklasse på hvert trinn. Utdannelsen er såkalt Part-66 og 
PART-147 godkjent, noe som gjør elevene kvalifisert til å få jobb i europeisk luftfart.

Avdelingsleder flyfag ved Skedsmo Videregående Skole, Aage Bakken Sørum, opplyste at 10-12 
elever fra Flyfaglinja får hvert år lærlingeplass hos AIM, slik at 22-24 av AIMs nåværende lærlinger 
kommer fra Skedsmo Videregående Skole. Han fortalte også at lærlingebehovet for flyfagelever på 
landsbasis er på ca. 70 lærlingeplasser, hvorav Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik årlig tar inn 
ca. 20 lærlinger. Bakken Sørum roser AIM Norway for et tett og godt samarbeid gjennom hele 
skoleløpet for flyfagelevene, de er ofte på besøk på bedriften og får praktisk innføring i drift av fly 
og flymotorer. I det hele tatt, AIM Norway er en ideell bedrift å ha i nærheten, Bakken Sørum 
mener det vil bli et stort tap for opplæringsvirksomheten ved Flylinja ved Skedsmo videregående 



skole, dersom AIM ikke kan få drive sin virksomhet videre. Dette unike teknologiske 
læringsmiljøet er det meget viktig å ta vare på og viderutvikle, ethvert bidrag til å legge forholdene 
til rette for ungdom med ambisjoner om en utdannelse innen luftfart og luftfartsteknologi er etter 
min mening gull verdt.

Jeg gjentar derfor min oppfordring til Skedsmo folkevalgte i kommunestyret den 29.1., om å også 
denne gang gi AIM Norway dispensasjon, som de fikk for to år siden for å sikre arbeidplassene. 
Dette for å oppføre sitt planlagte testbygg, idet jeg vurderer at den økte virksomheten ikke vil 
medføre økt støy og forurensning i forhold til dagens situasjon, og derfor ikke krever en 
reguleringsplan.
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