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Hva er luftsport? 



Film «Luftsportsuka 2017 -Official-» på Starmoen i Elverum kommune 

https://www.youtube.com/watch?v=sz1wTrl548o


Hva er luftsport?

• Ballongflyging

• Fallskjermhopping

• Hang-, para- og speedgliding

• Mikro- og motorflyging

• Modellflyging

• Seilflyging



Hvorfor Krokstad?





En kommune i vekst

• Siden årtusenskiftet har befolkningen i Sørum økt med over 40 

prosent – topp 3 av landets kommuner.

• En befolkningsprognose viser at folketallet i Sørum vil øke med 

42,5 prosent innen 2030, til godt over 23.000 innbyggere.

• Kommunen ønsker å legge til rette for gode oppvekstmiljø for 

barn og unge, bidra til sterkere tilhørighet og identitet i 

lokalmiljøene, og bruke befolkningsveksten til å skape et 

levende kommunesenter.



Muligheten til å lage et unikt europeisk anlegg



Et miljørettet prosjekt 
med teknologiutvikling og næringsvirksomhet

Verdens første el-flyplass i Sørum kommune? 





Foreløpige valg av fasiliteter

• Rullebane på 1000 meter x 18 meter

• Egen modellflybane

• Eget hoppefelt for fallskjermutøvere

• Dedikert plass til publikum med 

muligheter for servering

• Areal for hangarplass for over 100 fly 

• Utstyres for visuell flyging om dagen

og i mørket

• På sikt muligheter for kontorer, 

undervisningslokaler m.m.







Et tilbakeblikk

Oslo Lufthavn Fornebu 



Komiteen vil på denne bakgrunn be 
regjeringen legge fram en sak om en 
permanent løsning for småflytrafikken 
i Oslo-området.

Merknader til behandlingen av representantforslag 120 S (2016–2017) i Stortinget 2017 

På agendaen til storting og regjering



Statlige myndigheter lytter og er nysgjerrige



– stiller opp med betydelige krefter 



Skisseprosjekt
Forprosjekt og 

regulering
Byggeprosjekt

Startet høsten 2016 2019/20202017/2018

Hvordan ser tidslinjen ut?



Temaer som skal konsekvensutredes

• Natur -/biologisk mangold

• Friluftsliv

• Vassdragsforvaltning

• Vann og avløp

• Renovasjon 

• Trafikk og parkering

• Trafikksikkerhet

• Støy

• Radonsikkerhet

• Forurensingsfare



Finansiering og finansieringsmuligheter

• «Fornebupotten»

• Statlige midler over henholdsvis 

samferdsels- og kulturbudsjettet

• Ulike stiftelser/fond

• Investorer og filantroper

• Egne midler og lån



Innspill og spørsmål


