10/6/2016

– Ørland blir en av verdens mest moderne baser  NRK Trøndelag  Lokale nyheter, TV og radio

Trøndelag

– Ørland blir en av verdens mest moderne baser
Forsvarstoppene har store forventninger til kampflybasen på Fosen.

Generalinspektør PerEgil Rygg (fra venstre), forsvarssjef Haakon BruunHanssen og stasjonssjef Aage Lyder Longva
på den kommende kampflybasen på Ørland.
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Del

– Dette blir en av verdens mest moderne baser. Folk kommer til å komme til Ørland for å se
på hvordan basen blir bygget opp, sier Per Egil Rygg, generalinspektør for Luftforsvaret
(GIL).

https://www.nrk.no/trondelag/_orlandblirenavverdensmestmodernebaser1.13100656
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Sammen med forsvarssjef Haakon BruunHanssen besøkte han hovedflystasjonen på Fosen
halvøya i Trøndelag mandag.
Ørland blir Norges kampflybase, som skal huse de nye kampflyene F35. De første flyene kommer
til landet høsten 2017.
– Vi har fått gladmeldinger her i dag. Tidsskjemaet er veldig stramt, men vi er fortsatt i rute,
sier BruunHansen.

Forsvarssjef Haakon BruunHanssen lover at alt skal være klart til de siste jagerflyene ankommer Ørland høsten 2017.
FOTO: PETTER MOEN NILSEN / NRK

Storsprekk
I juni i år ble det kjent at høy dollarkurs kan føre til storsprekk for innkjøpet av kampflyene. Det
offisielle anslaget for innkjøp, drift og oppdateringer av 52 slike fly er på 261,3 milliarder kroner
over en periode på 30 år.
En gradert analyse av kostnadene som Klassekampen omtalte, beregnet totalprisen til 286,6
milliarder kroner. Det tilsvarer en kostnadssprekk på 25,5 milliarder.

52 fly
Norske politikere har vedtatt å kjøpe inntil 52 nye fly, men det er ikke sikkert at den politiske
debatten om antallet fly er over. Statsråd Ine Marie Eriksen Søreide har i sitt utkast til
langstidsplan for Forsvaret droppet ordet «inntil», noe Finansdepartementet har reagert på.
https://www.nrk.no/trondelag/_orlandblirenavverdensmestmodernebaser1.13100656
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Men BruunHanssen sier mandag at det blir 52 fly på Ørland flybase.
– Min anbefaling har hele tiden vært 52 fly. Det er også anbefalingen jeg har fremmet til
regjeringen i fjor og som de har fremmet for Stortinget.

Et F35 Lightning 2 tar av fra Edwards Air Force Base i Nevadaørkenen. Det er dette kampflyet Norge har kjøpt, og
som skal stasjoneres på Ørland fra 2017.
FOTO: MEEK, TORE / NTB SCANPIX

Store investeringer
I april i år la regjeringen frem forslag om nye investeringer i kampflybasen. Det skal bygges
forsyningslager og nye befalsforlegninger.
Det nye forsyningslageret for F35 skal stå ferdig høsten 2017 når de første kampflyene kommer.
Lageret skal koste rundt 177 millioner kroner og skal støtte vedlikeholdet av F35flyene med deler
og komponenter. Det investeres altså stort i å få på plass en solid kampflybase på kortest mulig
tid.
– Den økte usikkerheten vi har sett i Europa og i våre nærområder er bekymringsfull og
peker på behovet for et troverdig forsvar som kan løse de oppgavene vi kan bli stilt
ovenfor.
– Organiseringen av Ørlandet som hovedflystatsjon er det viktigste som skjer i min periode som
forsvarssjef, forteller BruunHanssen.

https://www.nrk.no/trondelag/_orlandblirenavverdensmestmodernebaser1.13100656

3/6

10/6/2016

– Ørland blir en av verdens mest moderne baser  NRK Trøndelag  Lokale nyheter, TV og radio

Illustrasjon av hvordan det kommer til å se ut på den nye kampflybasen på Ørland.
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