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Bakgrunn og 
sakens historikk



Stortingsvedtak for utbygging av Gardermoen i 
1991-1992



Fornebu slukker banelysene i oktober 1998 –
nærmest over natten blir Kjeller løsningen



Arbeidsgruppen for ny GA-flyplass 
blir etablert i 2011



Bevaring av veteranfly-aktiviteten blir i 2015 ansett som 
det sterkeste argumentet for bevaring av Kjeller flyplass



Stortinget vedtar i juni 2016 å legge ned 
Forsvarets virksomhet på Kjeller i 2023

https://www.regjeringen.no/contentassets/a712fb233b2542af8df07e2628b3386d/no/pdfs/prp201520160151000dddpdfs.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/a712fb233b2542af8df07e2628b3386d/no/pdfs/prp201520160151000dddpdfs.pdf


Forslag fra Senterpartiet om å bevare Kjeller 
flyplass blir stemt ned i Stortinget i juni 2017 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-120s/

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-120s/


Regjeringen presenterer en lenge etterlengtet 
småflystrategi i august 2018

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-smaflyverksemda-i-noreg/id2568999/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strategi-for-smaflyverksemda-i-noreg/id2568999/


Oslo Economics får samtidig i oppdrag å vurdere 
ulike alternativer for en permanent løsning

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/permanent-losning-for-smaflyplass-pa-ostlandet-skal-utredes/id2609429/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/permanent-losning-for-smaflyplass-pa-ostlandet-skal-utredes/id2609429/


Strategi



Lærte vi noe da Fornebu forsvant?



Forslag som falt i Stortinget bare ett år før 
kryssene ble plantet på Fornebu

• «Stortinget ber Regjeringen vurdere fortsatt bruk av 

Fornebu som småflyplass»

• «Stortinget ber Regjeringen om at Fornebu kan 

nyttes til nødvendig småflyvirksomhet inntil 

permanent alternativ kan være operativt»



En måned før rullebanen formelt ble stengt

NEKTER Å FLYTTE FRA FORNEBU

– Vi er skikkelig sinna på Luftfartsverket og gir oss 
ikke før vi har fått en hovedflyplass for småfly

– Vi blir! I hvert fall til vi får en base vi kan akseptere. Jeg 
ser ingen grunn til at vi skal flytte nå. Det skal ikke skje 
noe på Fornebu før om tidligst fem år. 

13. september 1998



Våre to største utfordringer

1) Regulering av areal og lokalpolitisk 

oppslutning om aktiviteten

2) Finansiering 



Lokalpolitisk oppslutning på Kjeller 

1) Er det sannsynlig at det kan bli politisk flertall i Skedsmo kommune for 

bevaring og videreutvikling av Kjeller flyplass som et GA-senter på 

Østlandet?

2) Er det sannsynlig at staten vil overkjøre lokaldemokratiet i Skedsmo eller 

Lillestrøm kommune for å regulere en småflyplass? 

3) Kan inntoget av elektrisk luftfart gjøre det mer relevant å bevare 

rullebanen på Kjeller? Trumfer det boliger og kontorer? 

4) Er det større sannsynlighet for fortsatt flyaktivitet på Kjeller etter 2023 

hvis vi dreier fokuset mot veteranfly-aktiviteten? 





Lokalpolitisk oppslutning ny flyplass

1) Hva er fordelene og ulempene ved å være vertskapskommune for en 

småflyplass og luftssportssenter? Hvordan skal vi klare å overbevise 

politikerne om å kjempe vår sak?

2) Hva er det en lokalbefolkning vil tenke om å få en flyplass i bakhagen? 

3) Hvor stor sannsynlighet er det for at kommunestyret vil være positiv til 

en flyplass dersom lokalbefolkningen er i mot?

4) Hva er sannsynligheten for at staten vil overkjøre lokaldemokratiet og 

igangsette en statlig regulering? 





Romerikes Blad november 2017



Lokalpolitisk oppslutning på Eggemoen

1) Hvorfor ble det stor motstand i lokalsamfunnet mot å etablere 

en småflyplass på Eggemoen da Fornebu ble stengt ned? 

2) Hvorfor har Jevnaker kommune et vedtak blant lokalpolitikerne 

om at virksomheten på flyplassen ikke må endres til småflyplass 

for fritidsflygning på Østlandet? Er det mulig å snu vedtaket?

3) Hva skal til for at Jevnaker og Ringsaker kommune ønsker at 

allmennflymiljøet skal få lov til å operere på Eggemoen?

4) Hva kan bidra til at allmennflymiljøet blir etterspurt av 

konsesjonshaver på Eggemoen?



Ringerikes Blad januar 2019



Regulering av areal og lokalpolitisk 
oppslutning på Rygge

1) Hva er de reelle hindringene for at GA skal kunne operere på 

Rygge ved siden av den militære aktiviteten? 

2) Hvilken forutsigbarhet vil allmennflymiljøet få dersom Rygge 

blir den viktigste delen av den permanente løsningen? 

3) Hvordan vil lokalpolitikerne i Moss og Råde stille seg dersom 

det over natten ble parkert over 100 småfly på Rygge? 



27. oktober 2016



Finansiering 

1) Hvor mye vil det koste å etablere en løsning som er 

tilfredsstillende for medlemmene?

2) Hvem skal ta regningen?  



Status ved 
inngangen til 2019



Tre mulige alternativer skisseres av 
Oslo Economics

1) Konsentrert løsning i Sørum

2) Konsentrert løsning på Eggemoen 

3) Spredt løsning på Rygge, Rakkestad 

og Jarlsberg (JRR)

https://www.regjeringen.no/contentassets/5c53ee78714a4ca5bac17e355af14dc2/permanent-losning-for-smaflyvirksomhet-i-ostlandsomradet.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/5c53ee78714a4ca5bac17e355af14dc2/permanent-losning-for-smaflyvirksomhet-i-ostlandsomradet.pdf


https://www.regjeringen.no/contentassets/5c53ee78714a4ca5bac17e355af14dc2/permanent-losning-for-smaflyvirksomhet-i-ostlandsomradet.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/5c53ee78714a4ca5bac17e355af14dc2/permanent-losning-for-smaflyvirksomhet-i-ostlandsomradet.pdf


NLF og klubbmiljøene på Kjeller har 
gått ut med fire krav til regjeringen 

1) Staten avsetter midler i statsbudsjettet for 2020 til etablering av et nytt småflyanlegg på enten 

Eggemoen eller Krokstad i Sørum. Dersom Eggemoen velges som løsning skal dagens vilkår ved 

Kjeller flyplass videreføres frem til Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss er 

ferdigstilt. 

2) Staten tar initiativ til å etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den flyplassen som 

velges som varig løsning for sma ̊flytrafikken i Oslo-området. 

3) Staten sikrer de kulturhistoriske verdiene ved Kjeller flyplass ved å legge til rette for etablering 

av en veteranflyplass etter Forsvaret avslutter sin drift ved flyplassen i 2023. 

4) Staten sørger for at allmennflymiljøet ved Rygge flyplass sikres de samme vilkårene som ligger 

til grunn i den fortsatt gyldige sivile konsesjonen for flyplassen fra 2014. 



En ny tid for allmennflyging er på trappene



Granavolden-plattformen fra januar 2019 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b0b7f0fcf0f4d93bb6705838248749b/plattform.pdf


Møtevirksomhet på Stortinget

29. januar 14. januar 23. januar



Positivt inntrykk etter møte i 
Samferdselsdepartementet i februar  

▪ Skal ha eget møte med Oslo Economics

▪ Har bedt om NLF sine innspill på 

rapporten

▪ Har bedt Luftfartstilsynet vurdere 

rapporten 

▪ Har etablert kontakt med 

konsesjonshaver på Eggemoen



Hva skjer videre?



Vi forventer en avgjørelse fra regjeringen før 
neste stortingsvalg i 2021 er avholdt

▪ Opprettholde fremdrift i saken – fortsette kontakt med 

Samferdselsdepartementet og folkevalgte på Stortinget.

▪ Skape oppmerksomhet om saken – statsråden skal være med på 

flytur i mai og vi skal invitere pressen til å være med.

▪ Fortsette å gjøre allmennfly relevant for andre enn oss selv –

konkretisere ideen om et utviklingssenter for elektrisk luftfart.

▪ Forsøke å informere medlemmene underveis.




