
Elektrisk luftfart 
Norges Luftsportforbund – Motorflyseksjonen



Norsk Luftseiladsforening ble stiftet 5. mai 1909 med formål å virke for 
«luftseiladsens utvikling i videnskapens, forsvarets, teknikens og sportens 
tjeneste». Stiftelsen av foreningen kan betraktes som starten på norsk luftfart.  
 
Norsk Luftseiladsforening kjøpte i 1910 gassbalongen «Norge» som med det 
ble det første norskeide luftfartøy.  

Norsk Luftseiladsforening tok initiativet til en landsinnsamling i 1912 for å 
skaffe «Midler til grunnleggelse av en luftflaate for forsvaret» og kjøpte inn 
flyet «Gange Rolf» til Hæren. Foreningen sto som eier og operatør av 
luftskipet «Norge» som Roald Amundsen benyttet til å fly over Nordpolen i 
1926. Norsk Luftseiladsforening ble i 1930 sammensluttet med Norsk Aero 
Klubb – senere Norges Luftsportforbund 

Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/5._mai
https://no.wikipedia.org/wiki/1909
https://no.wikipedia.org/wiki/Luftskipet_%C2%ABNorge%C2%BB
https://no.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen
https://no.wikipedia.org/wiki/Nordpolen
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Aero_Klubb
https://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Aero_Klubb
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Regjeringen vil:  

  – Gi Avinor i oppdrag 
å utvikle et program 
for å legge til rette for 
introduksjon av 
elektriske fly i 
kommersiell luftfart. 



Utslippsfri luftfart i 2040? 
Avinor, i samarbeid med NHO Luftfart og ZERO, inviterer til en konferanse 
om luftfart og klima 22. mars 2018 kl 10.00 !  16.00 p!  DOGA i Oslo.

Avinors visjon er at all innenriks luftfart i Norge skal 
v! re elektrisk innen 2040. P! konferansen stiller vi 
sp!r sm!le t: Kan elektrifisering, i tillegg til !k t bruk 
av b! rekraftig biodrivstoff, l!s e luftfartens 
klimautfordringer? 

Luftfartens samfunnsnytte og klimagassutslipp vil  
bli belyst. Vi f!r  en oppdatert status for produksjon 
og bruk av b! rekraftig jet biodrivstoff. Avinor vil 
presentere en fersk rapport om elfly, og innledere 
fra flyselskap og elflyprodusenter vil gj!r e rede  
for dagens situasjon og framtidsutsikter for 
utviklingen av elflyet. 

Konferansen avsluttes med en paneldebatt der 
sentrale norske politikere diskuterer hvordan Norge 
kan bli et foregangsland for utslippsfri luftfart.

Dette er en personlig invitasjon, og vi h!per  du har anledning til ! delta.  
Videresend gjerne invitasjonen til andre i din organisasjon eller ditt nettverk som kan v! re aktuelle deltakere. 

Konferansen er gratis. 

P!mel ding via www.trippus.net/Emission-free.aviation.in.2040. Frist for p!meld ing 8. mars.  
Mer informasjon om arrangementet og oppdateringer av programmet p! avinor.no/elfly-konferansen 

Tid: 22. mars 2018 kl 10:00 !  16:00, registering fra kl 9:00. 
Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo 

Velkommen!

Please see next page for english text

Blant innlederne finner vi:

 ! Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister
 ! Dag Falk-Petersen, Konsernsjef, Avinor
 ! Kristin Skogen-Lund, Adm. dir, NHO 
 ! Rune Gjessing, Adm. dir, Silva Green Fuel AS
 ! Olaf Otto, Head of Sales and Business 

Development eAircraft, Siemens
 ! Ashish Kumar, CEO, Zunum Aero
 ! Ivo Boscarol, Founder, 

President and CEO, Pipistrel Group
 ! Stein Nilsen, Adm. dir, Wider!e
 ! Lars Andersen Resare,  

Head of Environment and CSR, SAS 
 ! Torbj!rn Lothe, Direkt!r , NHO luftfart  
 ! Marius Holm, Daglig leder, ZERO









Nav og eiker («hub and spoke»)



Punkt til punkt







Stafsberg–Namsos

via Gardermoen–Værnes

0t. 1t. 2t. 3t. 4t. 

Luft Bane Ventetid

Hamar – Namsos lufthavn





‣ Kapasitet: 12 passasjerer
‣ Rekkevidde: 1130 km
‣ Direkte kostnader: 40 øre pr personkilometer
‣ Timepris, luftfartøy: 2000 kr/time (direkte kostnader) 
‣ Maksimal marsjfart: 550 km/t 
‣ Avgangsdistanse: 670 meter 
‣ 80 prosent lavere støy og utslipp
‣ Levering: 2022

Zunum modell 1







Lufttaxi



Fast Forwarding to a 
Future of On Demand 
Urban Air Transportation
October 27, 2016

 Elevate
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