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FRONTPAGE / PLUSS / - Tar noen år før lydbildet er komplett

Oberstløytnant Eirik Guldvog,neskommanderende i 132 Luftving minner om at det vil ta ﬂere år før ﬂyaktiviteten med F-35 på Ørlandet når
sitt nye normalnivå. Foto: Jakob Ellingsen

- Tar noen år før lydbildet er
komplett
Nestkommanderende i 132 Luftving , stabssjef Eirik Guldvog, sier den
formidable utviklingen på basen ikke er på langt nær over selv om det er
klart for ankomst av de første F-35 kampﬂyene.
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 LESES NÅ

Ett parti ﬁkk nesten
halvparten av stemmene

Strømbrudd på Fosen
- Det tar noen år før det komplette lydbildet av den nye ﬂystasjonen er
komplett. I høst mottar vi tre ﬂy som skal gjennom et stort testprogram. Så
år vi seks ﬂy i året. Derfor tar det litt tid før hele bildet av ﬂyaktiviteten er
klar, sier oberstløytnant Eirik Guldvog, som er stabssjef og
nestkommanderende i 132 Luftving.
Onsdag kveld markerte Forsvarsbygg i samarbeid med Luftforsvaret og
Ørland kommune at ﬂystasjonen er klar for å ta imot de første F-35 ﬂyene
med folkefest i Ørland kultursenter.

Landbruksministeren likte
det han så i Fosen

LES OGSÅ: - Norge kjøper ikke kampﬂy til Luftforsvaret,men til hele
Forsvaret

Formidabel utvikling
Den relativt nyansatte stabssjefen er vant med ﬂystasjoner etter en lang
karriere i Luftforsvaret med fartstid både i Bodø og som stabsoﬃser.
- Jeg blir overrasket over hvor enorm byggeaktiviteten er. Det er en
formidabel utvikling på hele ﬂystasjonen, ikke bare for det som er direkte
tilknyttet selve F-35 ﬂyene, men også nye kaserner, infrastruktur og resten
av apparatet rundt større aktivitet på Ørland, sier Guldvog.
I sin tale til de omkring 200 fremmøtte på folkefesten sier at Luftforsvaret
som bruker av den nye ﬂystasjonen selvfølgelig har kommet med innspill i
løpet av utbyggingen.
- Resultatet er blitt veldig bra. Det er litt synd at så mye er under gradering så
lokalbefolkningen ikke år se fasilitetene. Det er ﬂott, men ikke råﬂott. Vi år
praktisk anvendelige bygg til de over tusen menneskene som jobber på
stasjonen, sier nestkommanderende på ﬂystasjonen.

Saken fortsetter etter annonsen.

Ønsker pilotprosjekt for
unge som faller utenfor
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Her måler hun
pulsen på kua
Hvordan påvirker støyen fra
kampﬂyene dyrene? Denne uken
gjennomfører NMBU atferdsobservasjoner
av småfe- og storfebesetninger på Ørlandet.
LES MER
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- Tar noen år før
lydbildet er
komplett
Fikk uvanlig ﬁsk på
kroken
En tysk ﬁsketurist ﬁkk nylig en
noe uvanlig ﬁsk utenfor Beian. LES MER

Fotballen ruller:

Rissa hentet seg
strålende inn etter
marerittstart

LES OGSÅ: Kun 37 prosent mener Forsvaret er av god kvalitet

Rissa ILs damer reiste over orden til
Ranheim for å spille bortekamp. LES MER

Fosna-Folket
12 806 likerklikk

Likt

Del

Du og 116 andre venner liker dette
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Her ser vi et norsk F-35 under testﬂyving i USA. Rundt 10 november kommer de
første tre nye kampﬂyene til Ørland ﬂystasjon og Norge. Foto: Lockheed Martin

Evenes
132 Luftving er den eneste Luftvingen i Norge som opererer kampﬂy.
Luftvingen har base på Ørland og i Bodø. På Evenes skal Luftvingen ha en
fremskutt base med F-35.
- Jobben med utbygging fortsetter både på Ørland og også Evenes, sier
Guldvog.

Klare til noen ﬂy
Etter helgen tar luftforsvaret i bruk deler av det nye vedlikeholdsbygget for
første gang. Rullebaneforlengelsen ferdigstilles i disse dager.
- Det er ﬁre av de ti dokkene i vedlikeholdsbygget som nå er klare. Vi kan ta
imot de første ﬂyene, men ikke alle. Byggearbeidet med å bygge hangaretter
til 24 F-35 kampﬂy er ikke i gang, sier Guldvog.
- Jeg er litt spent på hvordan lokalbefolkningen reagerer når de år høre F-35
for første gang i høst. Man er vant til kampﬂy her, og det er også subjektivt
hvordan man opplever støy. Vi kommer ikke til å ﬂy mye i begynnelsen fordi
vi bare har tre ﬂy som er en helt ny kapasitet for oss, sier Eirik Guldvog.
LES OGSÅ: Klart for F-35-landing: - Jeg vil rette en stor takk til Ørland
kommune og alle innbyggerne.
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