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Sola flystasjon ble åpnet 29. mai 1937 og ble primært bygget for å betjene sivil luftfart. Under Den 
annen verdenskrig foretok tyskerne en storstilt utbygging av Sola, og plassen var blant annet base for 
langdistanse-patruljeflyet Condor. Jetflyet Arado AS 234 opererte også fra Sola i 1945. 
 
Etter krigen ble det vedtatt at Sola skulle bygges ut til sivil storflyplass, og i 1949 var flyplassen ferdig 
utbygd. Foruten å være en travel sivil flyplass har Sola hele tiden vært arena for omfattende militær 
virksomhet og en rekke skvadroner og flytyper har vært fast stasjonert på flystasjonen. Flyvåpenets 
bombe- og skyteskole har også hatt tilhold på Sola. Etter å ha hatt status som hovedflystasjon ble 
Sola redusert til flystasjon i 1993.  
 
Følgende skvadroner har vært fast stasjoner på stasjonen:  
 
330 skvadron ble den første til å flytte til Sola. I juni 1945 kom avdelingen til Rogaland med sine 
Sunderland flybåter. Allerede samme år ble skvadronen lagt ned, men reaktivert i 1962 med 
Albatross amfibiefly. I 1968 ble 330 igjen lagt ned, men ble gjenoppsto i 1973 – denne gang med Sea 
King redningshelikoptre. Skvadronen opererer fortsatt Sea King-helikoptre og hovedbase på Sola, og 
avdelinger på Banak, Ørland, Sola, Bodø og Rygge.  
 
333 skvadron kom til Sola i årsskiftet 1945/1946 med sine Catalina sjøfly (Albatross fra 1961) – og 
ble på Sola frem til den ble flyttet til Andøya i 1963. I dag opererer 333 skvadronen Orion 
overvåkingsfly ut av Andøya flystasjon. 
 
334 skvadron ble overført til Sola fra Gardermoen i 1949 med Mosquito jagerbombefly. I 1951 ble 
skvadronen den første til å motta det supermoderne jetjagerflyet F-84 Thunderjet som i mange år var 
ryggraden i Flyvåpenet. I 1955 ble skvadronen flyttet til Bodø. Skvadronen er i dag igjen stasjonert på 
Sola, og avventer innføringen av NH90 helikopter.  
 
331 skvadron har også hatt en periode på Sola, fra den ble gjenopprettet med F-84 Thunderjet i 
1952. Avdelingen flyttet til Bodø med 334 skvadron i 1955. Skvadronen holder i dag til på Bodø 
hovedflystasjon og opererer F-16-jagerfly. 
  
718 skvadron (jettreningsvingen inntil 1955) hadde tilhold på Sola fra 1952 frem til nedleggelsen i 
1983. Frem til F-5 Freedom Fighter ble innført i 1968 benyttet avdelingen T-33 Shooting Star som 
opplæringsfly. Skvadronen er i dag gjenopprettet på Bardufoss flystasjon som Luftforsvarets UAV-
skvadron, men har også en egen droneavdeling lokalisert på Sola. 
 
338 skvadron ble opprettet på Sola den 15. februar 1954 og oppsatt med F-84 Thunderjet. 
Plassmangel på Sola gjorde imidlertid at skvadronen ble flyttet til Ørland allerede i oktober samme år. 
338 skvadron opererer i dag F-16 fra Ørland hovedflystasjon. 
 
717 skvadron (1. Fotorekognoseringsving inntil 1956) ble gjenopprettet på Sola i mai 1954 og hadde 
base på stasjonen frem til overføring til Rygge i 1961. Under tiden på Sola opererte 717 skvadronen 
rekognoseringsfly av typen RF-84 Thunderflash og RF-5 Freedom Fighter. I dag opererer skvadronen 
DA-20 Jet Falcon ut av Rygge flystasjon.  
 
134 Luftving  
Den operative enheten på Sola flystasjon ble endret 1. august 2009 da 134 Luftving ble lagt ned og 
137 Luftving avdeling Sola ble opprettet. 
 

 
 


