
skien: Kontrakten er 
ikke underskrevet, 
men avtalen er gjort. 
Det blir droneskole på 
Geiteryggen, etter at
det lenge har rådet 
stor usikkerhet.
RoaR HusHagen
roar.hushagen@ta.no
918 84 699

– Vi gleder oss, det er som om 

jeg har tatt av en ryggsekk med 
50 kilo med stein. Nå er vi eta-
blerte på Geiteryggen, og klare 
til å starte.

Det sier daglig leder og eier 
Øivind Isdahl-Engh i Airwatch. 
Han har lenge vært på utkikk 
etter en ny base/operativ fly-
plass.

Droneskole
Airwatch måtte ha adgang til 
rullebane for å operere større 
ubemannede luftfartøyer, 

RPAS (Remote Piloted Aircraft 
Systems), for testing, egentre-
ning, og flyging i forbindelse 
med kurs i regi av Den norske 
droneskole (flyskolen) som eies 
av Airwatch.

Flere steder var aktuelle for-
uten Geiteryggen. En annen 
kandidat som kom senere på 
banen med stor tyngde var 
Jarlsberg flyplass, men også 
Notodden kunne vært aktuelt. 
30. oktober meldte TA om in-
teressen fra Airwatch. Da men-

te Isdahl-Engh at Geiteryggen 
var et høyaktuelt sted. Men tvi-
len meldte seg etter sendrektig-
het i Skien.

– Det kunne fort ha endt med 
et annet utfall. Dette har tatt 
tid, det var nær på at det ikke 
ble noe. Vi har følt at vi har ropt 
høyt uten å få noe svar, forkla-
rer Isdahl-Engh.

etablert luftsportsenter
Men det løsnet da Grenland 
luftsportsenter ble etablert, et-

ter at Skien kommune besluttet 
å legge ned den kommersielle 
driften ved Skien lufthavn. 
Grenland luftsportsenter be-
står av de tre aksjonærene 
Grenland fallskjermklubb, Rus-
sian Warbirds of Norway og 
Grenland flyklubb.

– En time etter at styret til 
Grenland luftsportsenter var på 
plass, satt vi i møte med dem. 
Det var viktig for oss å få snakke 
med dem som kunne ta beslut-
ninger, da løsnet veldig mye, 
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