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På rød løper for  
James Bond side 62-63

Ap vil kaste Helgesen fra KS side 10

oPtimisme:  Geiteryggen er høyaktuelt sted som ny base for Airwatch som er ledende i Norge på 
droneflyvning. Samtidig har MSG Deice har allerede flyttet inn med sin unike avising-maskin for fly, og 
vurderer utvidelse på Geiteryggen. 10. desember får politikerne saken på bordet.  side 22-23-24-25 og 26

Ny fremtid for Geiteryggen?  

Droneskole 
og avising 

it-selskap vil 
til telemark 
Kan gi 125 nye arbeids-
plasser. Det kan også 
bety gjennombrudd 
for First House. 
 side 6-7

 ● nyhet hårete mål 
for neste år 
Sondre Rossbach vil bli 
landets beste keeper 
og drømmer om 
EM-sjanse. 
 side 38-39

 ● sPortga fra seg 
kjedet 
Han har vært Sauhe-
rads ansikt utad i 16 år. 
I går ga Hans Sundsval-
den fra seg ordfører-
kjedet. 
 side 12

 ● nyhet 
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skien: – Basert på 
den undersøkelsen 
som vi har gjort, vil 
jeg si at Geiteryggen 
er mest egnet opera-
sjonelt.
RoaR HusHagen
roar.hushagen@ta.no
918 84 699

Det sier Øivind Isdahl-Engh i 
Airwatch som nå er på utkikk 
etter en ny base/operativ fly-
plass.

Fire steder
Airwatch vil i løpet av neste år 
ha behov for å ha tilgang til rul-
lebane for å operere større ube-
mannede luftfartøyer, RPAS 
(Remote Piloted Aircraft Sys-
tems), for testing, egentrening, 
og flyging i forbindelse med 
kurs i regi av Den norske drone-

skole (flyskolen) som eies av 
Airwatch.
Fire steder er aktuelle. Ny-Åle-
sund (på Svalbard), Rakkestad, 
Røros og Skien lufthavn Geite-
ryggen.

Og det er i den konkurransen 
Isdahl-Engh mener at Geiteryg-
gen er mest egnet operasjonelt.

– Men vi lurer på hva politi-
kerne i Skien tenker? Er de mest 
interessert i å grave sand eller å 
ha tilbud knyttet til luftfart, 
spør han. Forutsigbarhet er en 
viktig ting for Airwatch.

– Vi ønsker ikke å bli en no-
made, når vi nå flytter håper vi 
det kan bli for minst 20 år fram i 
tid, men da trenger vi forutsig-
barhet, forklarer han.

Airwatch er ikke avhengig av 
støtte.

– Men vi er et lite firma og sår-
bare for store utgifter. Det kos-
ter mye å drifte dronene. Men 
så langt har vi klart oss selv, 

men det vil være greit om kost-
nadene til leie av lokaler ikke er 
for høye, slik vi har det i dag, 
sier han.

Undersøkelse
Airwatch har foretatt en under-
søkelse basert på flere viktige 
faktorer.

– Vi er avhengige av en rulle-
bane. Flere av de dronene vi 
har til luftovervåkning eller av 
havovervåkning har et vinge-
spenn på 4,5 til 5 meter, og de 
kan veie opp til 100 kilo, sier 
han. Det bør også være gode 
boforhold, og samarbeid med 
høyskoler er ønskelig. Her har 
Airwatch allerede vært i kon-
takt med Høyskolen i Telemark 
som har en linje som er svært 
interessant å samarbeide med. 
Men det er flere ting som ikke er 
helt klart foreløpig. Luftfartstil-
synet vil snart komme med nye 
rammebetingelser for droner.

– Da vet vi mer om hvilke 
krav som vil foreligge. Forelø-
pig holder de kortene tett til 
brystet, sier han. 

I løpet av vårparten neste år 

håper Isdahl-Engh å ha kom-
met på plass på et nytt sted.

Om kort tid blir det avholdt et 
styremøte, og da faller avgjørel-
sen.

– Ligger helt øverst
Geiteryggen mest egnet operasjonelt som droneskole

mange Ulike Typer: Droner er av mange ulike typer, denne er blant de større. Fra venstre: Sverre Westereng, Dan Rikart Isdahl-Engh og Rune Koppen. FoTo: airwaTch

- akTUelT: Geiteryggen er et høyaktuelt sted for droneskolen til 
Airwatch som har vært på utkikk i hele Sør-Norge, bekrefter Øivind 
Isdahl-Engh.

geiTeryggen ● droneskole


